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Módosítás 55
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
akadálymentesítéséről

a közszektorbeli szervezetek és az 
általános érdekű szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók webhelyeinek 
akadálymentesítéséről (EGT-vonatkozású 
szöveg)

Or. fr

Indokolás

Il est nécessaire d'élargir le champ d'application de la proposition afin de parvenir à un 
changement systématique dans le domaine de l'accessibilité des sites web. Selon la disposition 
de l'article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées, les sites web et les services web proposés au public devraient être couverts par 
la directive. Ceci s'inscrit également dans l'application de l'engagement de la Commission 
européenne à travers l'action 64 de l'Agenda numérique européen, visant à garantir que "les 
sites web du secteur public soient pleinement accessibles d'ici 2015".

Módosítás 56
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Angelika 
Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális társadalom irányába történő 
elmozdulás a tájékoztatáshoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés új 
módjait biztosítja a felhasználók számára. 
A tájékoztatást és a szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók, például a közszektorbeli 
szervezetek egyre növekvő mértékben 

(1) A digitális társadalom irányába történő 
elmozdulás a tájékoztatáshoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés új 
módjait biztosítja a felhasználók számára. 
A tájékoztatást és a szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók, például a közszektorbeli 
szervezetek egyre növekvő mértékben 
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támaszkodnak az internetre a lakosság 
számára nélkülözhetetlen információk és 
szolgáltatások széles körének internetes 
előállításához, gyűjtéséhez és 
rendelkezésre bocsátásához.

támaszkodnak az internetre a lakosság 
számára nélkülözhetetlen információk és 
szolgáltatások széles körének internetes 
előállításához, gyűjtéséhez és 
rendelkezésre bocsátásához. Ezzel 
kapcsolatban az információtovábbítás 
biztonsága és a személyes adatok védelme 
igen fontos.

Or. en

Módosítás 57
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A web-akadálymentesítés a webhelyek 
készítésekor betartandó olyan elvekre és 
módszerekre vonatkozik, amelyek célja, 
hogy az ilyen webhelyek tartalmát 
valamennyi felhasználó, különösen a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára hozzáférhetővé tegyék. A 
webhelyek tartalma magában foglalja a 
szöveges és nem szöveges információkat, 
valamint az űrlapok letöltését és a 
kétirányú interakciót, például a digitális 
űrlapok feldolgozását, a hitelesítést és az 
olyan tranzakciókat, mint az ügykezelés és 
a fizetések.

(2) A web-akadálymentesítés a webhelyek 
készítésekor betartandó olyan elvekre és 
módszerekre vonatkozik, amelyek célja, 
hogy az ilyen webhelyek tartalmát 
valamennyi felhasználó, különösen a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára hozzáférhetővé tegyék. A 
webhelyek tartalma magában foglalja a 
szöveges és nem szöveges információkat, 
valamint az űrlapok letöltését és a 
kétirányú interakciót, például a digitális 
űrlapok feldolgozását, a hitelesítést és az 
olyan tranzakciókat, mint az ügykezelés és 
a fizetések. Mindenesetre, az irányelv 
előírásainak ki kell terjednie a teljes 
webhelyre, amelyen az érintett 
szolgáltatást nyújtják, és nem 
korlátozódhatnak magára a szolgáltatási 
funkcióra. Az irányelv hatályát 
kifejezetten ki kell terjeszteni az 
okostelefonok és táblagépek számára 
készült, közszektorbeli szervezetek 
webhelyein nyújtott szolgáltatásokat 
biztosító alkalmazásokra.

Or. es
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Módosítás 58
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A web-akadálymentesítés a webhelyek 
készítésekor betartandó olyan elvekre és 
módszerekre vonatkozik, amelyek célja, 
hogy az ilyen webhelyek tartalmát 
valamennyi felhasználó, különösen a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára hozzáférhetővé tegyék. A 
webhelyek tartalma magában foglalja a 
szöveges és nem szöveges információkat, 
valamint az űrlapok letöltését és a 
kétirányú interakciót, például a digitális 
űrlapok feldolgozását, a hitelesítést és az 
olyan tranzakciókat, mint az ügykezelés és 
a fizetések.

(2) A web-akadálymentesítés a webhelyek 
készítésekor betartandó olyan elvekre és 
módszerekre vonatkozik, amelyek célja, 
hogy az ilyen webhelyek tartalmát 
valamennyi felhasználó, többek között a 
fogyatékkal élő személyek és az 
időskorúak számára hozzáférhetővé 
tegyék.

Or. en

Módosítás 59
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A web-akadálymentesítés a webhelyek 
készítésekor betartandó olyan elvekre és 
módszerekre vonatkozik, amelyek célja, 
hogy az ilyen webhelyek tartalmát 
valamennyi felhasználó, különösen a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára hozzáférhetővé tegyék. A 
webhelyek tartalma magában foglalja a 

(2) A web-akadálymentesítés a webhelyek 
készítésekor betartandó olyan elvekre és 
módszerekre vonatkozik, amelyek célja, 
hogy az ilyen webhelyek tartalmát 
valamennyi felhasználó, különösen a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékkal élő személyek és az 
időskorú népesség számára hozzáférhetővé 
tegyék. A webhelyek tartalma magában 
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szöveges és nem szöveges információkat, 
valamint az űrlapok letöltését és a 
kétirányú interakciót, például a digitális 
űrlapok feldolgozását, a hitelesítést és az 
olyan tranzakciókat, mint az ügykezelés és 
a fizetések.

foglalja a szöveges és nem szöveges 
információkat, valamint az űrlapok 
letöltését és a kétirányú interakciót, például 
a digitális űrlapok feldolgozását, a 
hitelesítést és az olyan tranzakciókat, mint 
az ügykezelés és a fizetések.

Or. en

Módosítás 60
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A web-akadálymentesítést –
pontosabban az arra irányuló 
kötelezettségvállalást, hogy 2010-re 
minden nyilvános webhelyet 
akadálymentesítsenek – az inkluzív 
információs társadalomról szóló, 2006. évi 
rigai uniós miniszteri nyilatkozat 
tartalmazza.

Or. en

Módosítás 61
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2011–2015. időszakra szóló európai 
elektronikus kormányzati cselekvési terv 
olyan elektronikus kormányzati 
szolgáltatások kifejlesztésére irányuló 
intézkedésekre szólít fel, amelyek 
biztosítják a társadalmi inklúziót és a 

(3) A 2011–2015. időszakra szóló európai 
elektronikus kormányzati cselekvési terv 
olyan elektronikus kormányzati 
szolgáltatások kifejlesztésére irányuló 
intézkedésekre szólít fel, amelyek 
biztosítják a társadalmi inklúziót és a 
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hozzáférést. hozzáférést. Ezzel egyidejűleg további 
erőfeszítésekre van szükség a digitális 
társadalmi befogadás hatékony 
végrehajtásához, amelynek célja, hogy 
csökkentse az IKT használatának 
hiányosságait és támogassa az IKT 
használatát a kirekesztés leküzdése, 
valamint a gazdasági teljesítmény, a 
foglalkoztatási lehetőségek, az 
életminőség, a társadalmi részvétel és a 
kohézió – többek között a demokratikus 
konzultáció – fokozása érdekében.

Or. en

Módosítás 62
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2011–2015. időszakra szóló európai 
elektronikus kormányzati cselekvési terv 
olyan elektronikus kormányzati 
szolgáltatások kifejlesztésére irányuló 
intézkedésekre szólít fel, amelyek 
biztosítják a társadalmi inklúziót és a 
hozzáférést.

(3) A 2011–2015. időszakra szóló európai 
elektronikus kormányzati cselekvési terv 
olyan elektronikus kormányzati 
szolgáltatások kifejlesztésére irányuló 
intézkedésekre szólít fel, amelyek 
biztosítják a társadalmi inklúziót és a 
hozzáférést. Másrészről azonban a 
tagállamok 2006-ban – az úgynevezett 
Rigai Nyilatkozatban – a kormányzati 
weboldalak akadálymentesítése mellett 
foglaltak állást.

Or. es

Módosítás 63
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „Az európai digitális menetrend” című 
közleményében a Bizottság bejelentette, 
hogy a közszektorbeli szervezetek 
weboldalainak teljes mértékben 
elérhetőnek kell lenniük 2015-ig.

(4) Az Európa 2020 egyik 
kezdeményezéséről szóló, „Az európai 
digitális menetrend” című közleményében 
a Bizottság bejelentette, hogy a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek
teljes mértékben elérhetőnek kell lenniük 
2015-ig.

Or. en

Módosítás 64
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Nagyon fontos növelni az olyan 
kiemelt kezdeményezések közötti 
szinergiákat, amilyen például az „Európai 
digitális menetrend”, az „Új készségek és 
munkahelyek”, az „Innovatív Unió”, a 
„Mozgásban az ifjúság”, az „Erőforrás-
hatékony Európa” és a „Szegénység és 
társadalmi kirekesztés elleni európai 
platform”.

Or. en

Módosítás 65
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezmény („ENSZ-
egyezmény”) megerősítésével a tagállamok 
többsége és az Unió az egyezmény 
megkötésekor kötelezettséget vállalt arra, 
hogy „másokkal azonos alapon biztosítja a 
fogyatékossággal élő személyek számára 
többek között az információs és 
kommunikációs technológiákhoz való 
hozzáférést” és „megfelelő intézkedéseket 
hoz […] a fogyatékossággal élő 
személyeknek az új információs és 
kommunikációs technológiákhoz és 
rendszerekhez való hozzáférésének, 
beleértve az Internetet is, előmozdítására”.

(6) A fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezmény („ENSZ-
egyezmény”) megerősítésével a tagállamok 
többsége és az Unió az egyezmény 
megkötésekor kötelezettséget vállalt arra, 
hogy „másokkal azonos alapon biztosítsák
a fogyatékossággal élő személyek 
számára” többek között az információs és 
kommunikációs technológiákhoz való 
hozzáférést és „szükséges intézkedéseket 
hoznak […] a fogyatékossággal élő 
személyeknek az új információs és 
kommunikációs technológiákhoz és 
rendszerekhez, és jelnyelvekhez való 
hozzáférésének, beleértve az Internetet is, 
előmozdítására”.

Or. en

Módosítás 66
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az egyetemes tervezésnek új 
technológiák alapjául kell szolgálnia, 
amelyek alkalmazásában az „egyetemes
tervezés” a termékek, a környezet, a 
programok és szolgáltatások oly módon 
történő tervezését jelenti, hogy azok 
minden ember számára a lehető 
legnagyobb mértékben hozzáférhetőek 
legyenek: adaptálás, vagy speciális 
tervezés szükségessége nélkül1.
__________________
1A fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezmény, 2. cikk.

Or. en
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Módosítás 67
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai fogyatékosságügyi stratégia 
2010–2020 az ENSZ-egyezményre épül és 
számos kiemelt területre, többek között a 
web-akadálymentesítésre vonatkozó 
intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja „a 
termékekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása a fogyatékos 
személyek számára, beleértve a 
közszolgáltatásokat és a segítő 
eszközöket.”

(7) A fogyatékkal élő személyek egyenlő 
alapokon való társadalmi részvételét 
akadályozó korlátok megszüntetésére 
irányuló európai fogyatékosságügyi 
stratégia 2010–2020 az ENSZ-
egyezményre épül és számos kiemelt 
területre, többek között a web-
akadálymentesítésre vonatkozó 
intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja a 
termékekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása a fogyatékos 
személyek számára, beleértve a 
közszolgáltatásokat és a segítő eszközöket.

Or. en

Módosítás 68
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A fogyatékossággal élő személyek 
mobilitásáról és befogadásáról, valamint a 
2010–20201 közötti időszakra vonatkozó 
európai fogyatékosságügyi stratégiáról 
szóló 2011. október 25-i európai 
parlamenti állásfoglalás hangsúlyozza, 
hogy nem alakulhatnak ki innovatív és 
tudásalapú gazdaságok a 
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fogyatékossággal élők számára 
hozzáférhető, kötelező jogszabályokkal 
bevezetett tartalmak és formák nélkül; 
ilyenek például a vakok számára 
hozzáférhető honlapok, valamint feliratos 
tartalmak a hallássérültek számára –
ideértve a tömegkommunikációs 
szolgáltatásokat –, valamint a jelnyelvet 
használók számára online szolgáltatások, 
okostelefon-alkalmazások és a 
tömegtájékoztatási eszközökön elérhető 
érintőképernyős és hangos támogatások1.
__________________
1 HL C 131. E, 2013.5.8., 9. o.

Or. en

Módosítás 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A web-akadálymentesítés gyorsan 
növekvő piaca a gazdasági szereplők széles 
körét foglalja magában, például a 
webhelyek készítéséhez, kezeléséhez és 
ellenőrzéséhez szükséges webhelyek és 
szoftvereszközök fejlesztőit; a közvetítő 
eszközök, például az internetböngészők és
a hozzájuk kapcsolódó támogató 
technológiák fejlesztőit;

(9) A web-akadálymentesítés gyorsan 
növekvő piaca a gazdasági szereplők széles 
körét foglalja magában, például a 
webhelyek készítéséhez, kezeléséhez és 
ellenőrzéséhez szükséges webhelyek és 
szoftvereszközök fejlesztőit; a közvetítő 
eszközök, például az internetböngészők, a 
hozzájuk kapcsolódó támogató 
technológiák fejlesztőit, és a webhelyekbe 
beépített közösségi médiacsatornákat;

Or. es

Módosítás 70
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz
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Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A web-akadálymentesítés gyorsan 
növekvő piaca a gazdasági szereplők széles 
körét foglalja magában, például a 
webhelyek készítéséhez, kezeléséhez és 
ellenőrzéséhez szükséges webhelyek és 
szoftvereszközök fejlesztőit; a közvetítő 
eszközök, például az internetböngészők és 
a hozzájuk kapcsolódó támogató 
technológiák fejlesztőit; tanúsítási 
szolgáltatásokat végző és a szolgáltatók 
képzésével foglalkozó szereplőket.

(9) A web-akadálymentesítés gyorsan 
növekvő piaca a gazdasági szereplők széles 
körét foglalja magában, például a 
webhelyek készítéséhez, kezeléséhez és 
ellenőrzéséhez szükséges webhelyek és 
szoftvereszközök fejlesztőit; a közvetítő 
eszközök, például az internetböngészők és 
a hozzájuk kapcsolódó támogató 
technológiák fejlesztőit; tanúsítási 
szolgáltatásokat végző és a szolgáltatók 
képzésével foglalkozó szereplőket. E 
tekintetben nagyon fontosak a digitális 
munkahelyekkel foglalkozó nagykoalíció 
keretében tett erőfeszítések, amely koalíció 
a foglalkoztatási csomag folytatásaként az 
IKT-szakemberekre irányul abból a 
célból, hogy pótolja az IKT-ágazatban a 
készséghiányokat, többek között a digitális 
jártasság és a munkahelyi képességek 
terén.

Or. en

Módosítás 71
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szétaprózottság megszüntetéséhez a 
nemzeti intézkedések olyan uniós szintű 
közelítésére van szükség, amely a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
akadálymentesítésére vonatkozó 
követelményekről szóló megállapodáson 
alapul. Ez csökkentené a bizonytalanságot 
a webfejlesztők számára és elősegítené az 
interoperabilitást. Technológiasemleges 
akadálymentesítési követelmények 

(13) A szétaprózottság megszüntetéséhez a 
nemzeti intézkedések olyan uniós szintű 
közelítésére van szükség, amely a 
közszektorbeli szervezetek és bizonyos 
általános érdekű szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók webhelyeinek 
akadálymentesítésére vonatkozó 
követelményekről szóló megállapodáson 
alapul. Ez csökkentené a bizonytalanságot 
a webfejlesztők számára és elősegítené az 
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alkalmazásával e követelmények már nem 
gátolják, hanem talán még serkentik is az 
innovációt.

interoperabilitást. Technológiasemleges 
akadálymentesítési követelmények 
alkalmazásával e követelmények már nem 
gátolják, hanem talán még serkentik is az 
innovációt.

Or. fr

Módosítás 72
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szétaprózottság megszüntetéséhez a 
nemzeti intézkedések olyan uniós szintű 
közelítésére van szükség, amely a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
akadálymentesítésére vonatkozó 
követelményekről szóló megállapodáson 
alapul. Ez csökkentené a bizonytalanságot 
a webfejlesztők számára és elősegítené az 
interoperabilitást. Technológiasemleges
akadálymentesítési követelmények
alkalmazásával e követelmények már nem 
gátolják, hanem talán még serkentik is az 
innovációt.

(13) A szétaprózottság megszüntetéséhez a 
nemzeti intézkedések olyan uniós szintű 
közelítésére van szükség, amely a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
akadálymentesítésére vonatkozó 
követelményekről szóló megállapodáson 
alapul. Ez csökkentené a bizonytalanságot 
a webfejlesztők számára és elősegítené az 
interoperabilitást. A webhelytartalom-
készítésre vonatkozó ajánlattételi 
felhívásokban a tagállamoknak 
ösztönözniük kell a megfelelő és 
interoperábilis akadálymentesítési 
követelmények alkalmazását. A 
technológiasemleges akadálymentesítési 
követelmények nem gátolják, hanem talán 
még serkentik is az innovációt.

Or. en

Módosítás 73
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A polgároknak élvezhetik az
internetes közszektorbeli szolgáltatásokhoz 
való szélesebb körű hozzáférés előnyeit és 
olyan szolgáltatásokban és tájékoztatásban 
részesülhetnek, amelyek elősegítik jogaik, 
különösen az Unió területén belüli szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való joguk, 
valamint a letelepedés és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának 
érvényesítését az Unió egész területén.

(15) A polgárok élvezhetik az internetes 
közszektorbeli szolgáltatásokhoz való 
szélesebb körű hozzáférés előnyeit és olyan 
szolgáltatásokban és tájékoztatásban 
részesülhetnek, amelyek elősegítik napi 
életvitelüket, illetve jogaik, különösen az 
Unió területén belüli szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való joguk, valamint a 
letelepedés és a szolgáltatásnyújtás 
szabadságának érvényesítését az Unió 
egész területén.

Or. en

Módosítás 74
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az internetes szolgáltatások egyre 
fontosabb szerepet töltenek be 
társadalmunkban. Az internet az 
információkhoz, az oktatáshoz és a 
társadalmi szerepvállaláshoz való 
hozzáférés jelentős eszköze. A társadalmi 
befogadás értelmében ezért valamennyi 
ember számára akadálymentesíteni kell a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeit, 
továbbá a lakosság számára 
alapszolgáltatásokat nyújtó webhelyeket, 
például a fontos internetes híroldalakat és 
médiatárakat, a banki szolgáltatásokat 
(online banking) és az érdekképviseletek 
által nyújtott információkat és 
szolgáltatásokat stb.

Or. de
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Módosítás 75
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az ezen irányelvben megállapított 
feltételek technológiasemlegesek. Csupán 
azt jelzik, hogy mely alapvető funkcióknak 
kell megvalósulniuk ahhoz, hogy a 
felhasználó érzékelje, kezelje és megértse a 
webhelyet és annak tartalmát. A feltételek 
nem határozzák meg, hogy ezt hogyan kell 
elérni vagy milyen technológiát kell 
választani egy adott webhely, internetes 
tájékoztatás vagy alkalmazás esetében. 
Ennélfogva nem gátolják az innovációt.

(16) Az ezen irányelvben megállapított 
feltételek technológiasemlegesek. Csupán 
azt jelzik, hogy mely alapvető funkcióknak 
kell megvalósulniuk ahhoz, hogy a 
felhasználó érzékelje, kezelje és megértse a 
webhelyet és annak tartalmát. A feltételek 
nem határozzák meg, hogy ezt hogyan kell 
elérni vagy milyen technológiát kell 
választani egy adott webhely, internetes 
tájékoztatás vagy alkalmazás esetében. 
Ennélfogva nem gátolják az innovációt és 
platformfüggetlenek a végfelhasználók 
számára.

Or. en

Módosítás 76
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A web-akadálymentesítésre 
vonatkozó követelményeket egyetemes 
tervezési megközelítés alapján 
megvalósítani – különálló, speciális vagy 
az adott szükségletekhez igazított tervezés 
kialakítása helyett, és a termékek, a 
környezet, a programok és szolgáltatások 
tervezésének minden ember számára a 
lehető legnagyobb mértékben 
hozzáférhetőek kell lennie, a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezmény, 9. cikkével 
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összhangban.

Or. en

Módosítás 77
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Amint azt az európai digitális 
menetrend hangsúlyozza, a hatóságoknak 
ki kellene venniük a részüket az internetes 
tartalmak piacának előmozdításából. A 
kormányok úgy élénkíthetik a 
tartalomszolgáltatási piacokat, hogy a 
közszektor információit átlátható, hatékony 
és megkülönböztetésmentes módon teszik 
elérhetővé. Ez jelentős alapot ad az 
innovatív internetes szolgáltatások 
potenciális növekedéséhez.

(18) Amint azt az európai digitális 
menetrend hangsúlyozza, a hatóságoknak 
ki kellene venniük a részüket az internetes 
tartalmak piacának előmozdításából. A 
kormányok úgy élénkíthetik a 
tartalomszolgáltatási piacokat, hogy a 
közszektor információit átlátható, hatékony 
és megkülönböztetésmentes módon teszik 
elérhetővé. Ez jelentős alapot ad az 
innovatív internetes szolgáltatások 
potenciális növekedéséhez. Ezenkívül új és 
innovatív kísérleti projekteket kell 
alkalmazni e célból, például 2013-tól a 
jelnyelvek területén, az Európai 
Parlament 2013. június 6-i finanszírozási 
határozata alapján, amely a 
továbbfejlesztésre 750 000 eurós 
költségvetést biztosít. 

Or. en

Módosítás 78
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Alapvető ugyanakkor, hogy az 
érintett szabványokhoz való hozzáférés 
nyitott és ingyenes maradjon minden 
érintett érdekcsoport számára, illetve hogy 
az alkalmazásukkal és 
továbbfejlesztésükkel kapcsolatos 
felelősség ne kizárólag a szabványosítási 
testületeket és a kereskedelmi szereplőket 
terhelje.

Or. es

Módosítás 79
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az irányelvnek törekednie kell annak 
biztosítására, hogy a közszektorbeli 
szervezetek bizonyos típusú, a lakosság 
számára létfontosságú webhelyei a közös 
követelményeknek megfelelően 
akadálymentesen hozzáférhetők legyenek. 
Ezeket a típusokat a 2001. évi elektronikus 
kormányzati teljesítményértékelésben 
határozták meg, és a mellékletben szereplő 
jegyzékhez ezeket használták alapul.

(19) Az irányelvnek törekednie kell annak
biztosítására, hogy a közszektorbeli 
szervezetek és az általános érdekű 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók 
bizonyos típusú, a lakosság számára 
létfontosságú webhelyei a közös 
követelményeknek megfelelően 
akadálymentesen hozzáférhetők legyenek. 
Ezeket a típusokat a 2001. évi elektronikus 
kormányzati teljesítményértékelésben 
határozták meg, és a mellékletben szereplő 
jegyzékhez ezeket használták alapul.

Or. fr

Módosítás 80
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az irányelvnek törekednie kell annak 
biztosítására, hogy a közszektorbeli 
szervezetek bizonyos típusú, a lakosság 
számára létfontosságú webhelyei a közös 
követelményeknek megfelelően 
akadálymentesen hozzáférhetők legyenek. 
Ezeket a típusokat a 2001. évi elektronikus 
kormányzati teljesítményértékelésben 
határozták meg, és a mellékletben szereplő 
jegyzékhez ezeket használták alapul.

(19) Az irányelvnek törekednie kell annak 
biztosítására, hogy a közszektorbeli 
szervezetek bizonyos típusú, a lakosság 
számára létfontosságú webhelyei a közös 
követelményeknek megfelelően 
akadálymentesen hozzáférhetők legyenek. 
Ezeket a típusokat a 2001. évi elektronikus 
kormányzati teljesítményértékelésben 
határozták meg, és a mellékletben szereplő 
jegyzékhez ezeket használták alapul. Az 
irányelv előírásainak való megfelelésre 
fokozatos határidőket kellene biztosítani, 
ami lehetővé teszi, hogy az irányelv 
hatályát minden közszektorbeli szervezet 
által fenntartott webhelyre kiterjesszék.

Or. es

Módosítás 81
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Ez az irányelv a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek bizonyos 
típusaira vonatkozóan állapít meg web-
akadálymentesítési követelményeket. 
Annak elősegítése érdekében, hogy az 
érintett webhelyek teljesítsék ezeket a 
követelményeket, úgy szükséges 
rendelkezni, hogy a megfelelés mindazon 
érintett webhelyek esetében vélelmezhető, 
amelyek megfelelnek az európai 
szabványosításról, a 89/686/EGK és a 
93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 
94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 
98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 
2009/23/EK és a 2009/105/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 87/95/EGK 

(20) Ez az irányelv a közszektorbeli 
szervezetek és az általános érdekű 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók 
webhelyeinek bizonyos típusaira 
vonatkozóan állapít meg web-
akadálymentesítési követelményeket. 
Annak elősegítése érdekében, hogy az 
érintett webhelyek teljesítsék ezeket a 
követelményeket, úgy szükséges 
rendelkezni, hogy a megfelelés mindazon 
érintett webhelyek esetében vélelmezhető, 
amelyek megfelelnek az európai 
szabványosításról, a 89/686/EGK és a 
93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 
94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 
98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 
2009/23/EK és a 2009/105/EK európai 
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tanácsi határozat és az 1673/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló 
1025/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek megfelelően e 
követelmények részletes műszaki 
tartalmának meghatározása céljából 
kidolgozott és közzétett harmonizált 
szabványoknak. A rendeletnek 
megfelelően lehetőséget kell biztosítani a 
tagállamok és az Európai Parlament 
számára arra, hogy kifogást emeljenek 
azokkal a harmonizált szabványokkal 
szemben, amelyek megítélésük szerint nem 
teljes mértékben elégítik ki az ezen 
irányelvben megállapított web-
akadálymentesítési követelményeket.

parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 87/95/EGK 
tanácsi határozat és az 1673/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló 
1025/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek megfelelően e 
követelmények részletes műszaki 
tartalmának meghatározása céljából 
kidolgozott és közzétett harmonizált 
szabványoknak. A rendeletnek 
megfelelően lehetőséget kell biztosítani a 
tagállamok és az Európai Parlament
számára arra, hogy kifogást emeljenek 
azokkal a harmonizált szabványokkal 
szemben, amelyek megítélésük szerint nem 
teljes mértékben elégítik ki az ezen 
irányelvben megállapított web-
akadálymentesítési követelményeket.

Or. fr

Módosítás 82
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Bizottság már kiadott egy 
M/376. számú megbízást az Európai 
Szabványügyi Szervezetek számára egy 
európai szabvány kidolgozására, amely 
meghatározza az azokra az IKT-
termékekre és -szolgáltatásokra, köztük az 
internetes tartalomra vonatkozó 
funkcionális akadálymentesítési 
követelményeket, amelyeket a 
közbeszerzések során, valamint más célból, 
például a magánszektor beszerzéseihez 
használhatnak. E célból az Európai 
Szabványügyi Szervezeteket felkérték, 
hogy alakítsanak ki szoros együttműködést 

(21) A Bizottság már kiadott egy 
M/376. számú megbízást az Európai 
Szabványügyi Szervezetek számára egy 
európai szabvány kidolgozására, amely 
meghatározza az azokra az IKT-
termékekre és -szolgáltatásokra, köztük az 
internetes tartalomra vonatkozó 
funkcionális akadálymentesítési 
követelményeket, amelyeket a 
közbeszerzések során, valamint más célból, 
például a magánszektor beszerzéseihez 
használhatnak. E célból az Európai 
Szabványügyi Szervezeteket felkérték, 
hogy alakítsanak ki szoros együttműködést 
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a vonatkozó ágazati szabványokkal 
foglalkozó fórumokkal és 
konzorciumokkal beleértve a World Wide 
Web Konzorciumot (W3C/Web-
hozzáférhetőségi kezdeményezés [WAI]). 
Az ezen irányelvben megállapított web-
akadálymentesítési követelményeknek való 
megfelelés vélelmezését megalapozó 
harmonizált szabványt e munka 
eredményeire indokolt alapozni.

a vonatkozó ágazati szabványokkal 
foglalkozó fórumokkal és 
konzorciumokkal beleértve a World Wide 
Web Konzorciumot (W3C/Web-
hozzáférhetőségi kezdeményezés [WAI]). 
Az ezen irányelvben megállapított web-
akadálymentesítési követelményeknek való 
megfelelés vélelmezését megalapozó 
harmonizált szabványt e munka 
eredményeire indokolt alapozni. 
Emlékeztetni kell arra, hogy a Tanács 
által 2013. május 24-én kiadott 
helyzetjelentés szerint 23 tagállam már 
kidolgozta a web-akadálymentesítésre 
vonatkozó nemzeti politikáit és normáit.

Or. en

Módosítás 83
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A vonatkozó európai és harmonizált 
szabványok kidolgozásakor és lehetséges 
jövőbeni felülvizsgálatakor az illetékes 
európai szabványügyi szervezeteket 
erőteljesen ösztönözni kell arra, hogy 
biztosítsák az összhangot a vonatkozó 
nemzetközi szabványokkal (jelenleg az 
ISO/IEC 40500 szabvánnyal), az 
egységesség, illetve a jogbiztonság 
hiányának megelőzése érdekében.

Or. en

Módosítás 84
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Amíg ilyen európai szabvány nem áll 
rendelkezésre, az érintett webhely web-
akadálymentesítési követelményeknek való 
megfelelését abban az esetben indokolt 
vélelmezni, ha teljesíti az ISO/IEC 
40500:2012 nemzetközi szabványnak az 
AA megfelelőségi szinthez tartozó 
teljesítési feltételekre és követelményekre 
vonatkozó részeit. Az ISO/IEC 40500:2012 
nemzetközi szabvány pontosan 
megegyezik a Web-akadálymentesítési 
Útmutató 2.0 verziójának eredeti 
szövegével. Az érdekeltek mind 
nemzetközi, mind uniós szinten széles 
körben elismerik a World Wide Web 
Konzorcium által kiadott Web-
akadálymentesítési Útmutató 2.0 
verziójában (WCAG 2.0) a webhelyekre 
vonatkozóan meghatározott, az AA
megfelelőségi szinthez tartozó teljesítési 
feltételeket és követelményeket, amelyek 
alapján megfelelő web-akadálymentesítési 
előírásokat lehet kidolgozni. Ezt 
hangsúlyozzák a mindenki számára 
hozzáférhető információs társadalomról 
szóló tanácsi következtetések.

(23) Amíg ilyen európai szabvány nem áll 
rendelkezésre, az érintett webhely web-
akadálymentesítési követelményeknek való 
megfelelését abban az esetben indokolt 
vélelmezni, ha teljesíti az ISO/IEC 
40500:2012 nemzetközi szabványnak az 
AA megfelelőségi szinthez tartozó 
teljesítési feltételekre és követelményekre 
vonatkozó részeit. Az ISO/IEC 40500:2012 
nemzetközi szabvány pontosan 
megegyezik a Web-akadálymentesítési 
Útmutató 2.0 verziójának eredeti 
szövegével. Az érdekeltek mind 
nemzetközi, mind uniós szinten széles 
körben elismerik a World Wide Web
Konzorcium által kiadott Web-
akadálymentesítési Útmutató 2.0 
verziójában (WCAG 2.0) a webhelyekre 
vonatkozóan meghatározott, az AA 
megfelelőségi szinthez tartozó teljesítési 
feltételeket és követelményeket, amelyek 
alapján megfelelő web-akadálymentesítési
előírásokat lehet kidolgozni. Ezt 
hangsúlyozzák a mindenki számára 
hozzáférhető információs társadalomról 
szóló tanácsi következtetések. A WCAG 
2.0 technológiasemlegessége így hozzá fog 
járulni ahhoz, hogy az irányelv a jövőben 
is megtartsa jelentőségét.

Or. es

Módosítás 85
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A web-akadálymentesítésre vonatkozó 
követelmények teljesülését a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 

(24) A web-akadálymentesítésre vonatkozó 
követelmények teljesülését a 
közszektorbeli szervezetek és bizonyos 
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létrehozásától azok tartalmának 
valamennyi későbbi frissítéséig 
folyamatosan ellenőrizni kell. A 
harmonizált nyomonkövetési módszertan 
egy olyan ellenőrzési módot foglalna 
magában, amelynek keretében valamennyi 
tagállamban egységesen ellenőrzik a 
webhelyek web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését, 
valamint amely reprezentatív 
mintagyűjtésből és a nyomon követés 
gyakoriságának leírásából állna. A 
tagállamoknak évente jelentést kell 
készíteniük a nyomon követések 
eredményéről, valamint nagyobb 
általánosságban az ezen irányelv 
alkalmazásában hozott intézkedések 
jegyzékéről.

általános érdekű szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók webhelyeinek létrehozásától 
azok tartalmának valamennyi későbbi 
frissítéséig folyamatosan ellenőrizni kell. A 
harmonizált nyomonkövetési módszertan 
egy olyan ellenőrzési módot foglalna 
magában, amelynek keretében valamennyi 
tagállamban egységesen ellenőrzik a 
webhelyek web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését, 
valamint amely reprezentatív 
mintagyűjtésből és a nyomon követés 
gyakoriságának leírásából állna. A 
tagállamoknak évente jelentést kell 
készíteniük a nyomon követések 
eredményéről, valamint nagyobb 
általánosságban az ezen irányelv 
alkalmazásában hozott intézkedések 
jegyzékéről.

Or. fr

Módosítás 86
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A web-akadálymentesítésre vonatkozó 
követelmények teljesülését a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
létrehozásától azok tartalmának 
valamennyi későbbi frissítéséig 
folyamatosan ellenőrizni kell. A 
harmonizált nyomonkövetési módszertan 
egy olyan ellenőrzési módot foglalna 
magában, amelynek keretében valamennyi 
tagállamban egységesen ellenőrzik a 
webhelyek web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését, 
valamint amely reprezentatív 
mintagyűjtésből és a nyomon követés 
gyakoriságának leírásából állna. A 
tagállamoknak évente jelentést kell 

(24) A web-akadálymentesítésre vonatkozó 
követelmények teljesülését a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
létrehozásától azok tartalmának 
valamennyi későbbi frissítéséig 
folyamatosan ellenőrizni kell. A 
harmonizált nyomonkövetési módszertan 
egy olyan ellenőrzési módot foglalna 
magában, amelynek keretében valamennyi 
tagállamban egységesen ellenőrzik a 
webhelyek web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését, 
valamint amely reprezentatív 
mintagyűjtésből és a nyomon követés 
gyakoriságának leírásából állna. A 
tagállamoknak kétévente jelentést kell 
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készíteniük a nyomon követések 
eredményéről, valamint nagyobb 
általánosságban az ezen irányelv 
alkalmazásában hozott intézkedések 
jegyzékéről.

készíteniük a nyomon követések 
eredményéről, valamint nagyobb 
általánosságban az ezen irányelv 
alkalmazásában hozott intézkedések 
jegyzékéről.

Or. en

Módosítás 87
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A web-akadálymentesítésre vonatkozó 
követelmények teljesülését a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
létrehozásától azok tartalmának 
valamennyi későbbi frissítéséig 
folyamatosan ellenőrizni kell. A 
harmonizált nyomonkövetési módszertan 
egy olyan ellenőrzési módot foglalna 
magában, amelynek keretében valamennyi 
tagállamban egységesen ellenőrzik a 
webhelyek web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését, 
valamint amely reprezentatív 
mintagyűjtésből és a nyomon követés 
gyakoriságának leírásából állna. A 
tagállamoknak évente jelentést kell 
készíteniük a nyomon követések 
eredményéről, valamint nagyobb 
általánosságban az ezen irányelv 
alkalmazásában hozott intézkedések 
jegyzékéről.

(24) A web-akadálymentesítésre vonatkozó 
követelmények teljesülését a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
létrehozásától azok tartalmának 
valamennyi későbbi frissítéséig 
folyamatosan ellenőrizni kell. A 
harmonizált nyomonkövetési módszertan 
egy olyan ellenőrzési módot foglalna 
magában, amelynek keretében valamennyi 
tagállamban egységesen ellenőrzik a 
webhelyek web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését, 
valamint amely reprezentatív 
mintagyűjtésből és a nyomon követés 
gyakoriságának leírásából állna. A 
tagállamoknak évente nyilvánosan 
hozzáférhető jelentést kell készíteniük a 
nyomon követések eredményéről, valamint 
nagyobb általánosságban az ezen irányelv 
alkalmazásában hozott intézkedések 
jegyzékéről.

Or. en

Módosítás 88
Marian Harkin
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Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A web-akadálymentesítésre vonatkozó 
követelmények teljesülését a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
létrehozásától azok tartalmának 
valamennyi későbbi frissítéséig 
folyamatosan ellenőrizni kell. A 
harmonizált nyomonkövetési módszertan 
egy olyan ellenőrzési módot foglalna 
magában, amelynek keretében valamennyi 
tagállamban egységesen ellenőrzik a 
webhelyek web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését, 
valamint amely reprezentatív 
mintagyűjtésből és a nyomon követés 
gyakoriságának leírásából állna. A 
tagállamoknak évente jelentést kell 
készíteniük a nyomon követések 
eredményéről, valamint nagyobb 
általánosságban az ezen irányelv 
alkalmazásában hozott intézkedések 
jegyzékéről.

(24) A web-akadálymentesítésre vonatkozó 
követelmények teljesülését a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
létrehozásától azok tartalmának 
valamennyi későbbi frissítéséig 
folyamatosan ellenőrizni kell. A 
harmonizált nyomonkövetési módszertan 
egy olyan ellenőrzési módot foglalna 
magában, amelynek keretében valamennyi 
tagállamban egységesen ellenőrzik a 
webhelyek web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését, 
valamint amely reprezentatív 
mintagyűjtésből és a nyomon követés 
gyakoriságának leírásából állna. Az érintett 
webhelyek megfelelésének ellenőrzésére 
alkalmazott módszertant legkésőbb egy 
évvel ezen irányelv elfogadását követően 
közzé kell tenni. A tagállamoknak évente 
jelentést kell készíteniük a nyomon 
követések eredményéről, valamint nagyobb 
általánosságban az ezen irányelv 
alkalmazásában hozott intézkedések 
jegyzékéről.

Or. en

Módosítás 89
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Az érintett webhelyek web-
akadálymentesítésre vonatkozó 
követelményeknek való folyamatos 
megfelelését ellenőrizni hivatott 
módszertant legkésőbb egy évvel ezen 
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irányelv elfogadását követően közzé kell 
tenni.

Or. en

Indokolás

Mivel a webhelyek akadálymentesítésének megvalósítása sürgős feladat, a webhelyek 
akadálymentesítésre vonatkozó követelményeknek való megfelelésének ellenőrzésére 
alkalmazott módszertant legkésőbb egy évvel ezen irányelv elfogadását követően közzé kell 
tenni.

Módosítás 90
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Az érintett webhelyek web-
akadálymentesítésre vonatkozó 
követelményeknek való folyamatos 
megfelelését ellenőrizni hivatott 
módszertant legkésőbb egy évvel ezen 
irányelv elfogadását követően közzé kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 91
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Az érintett webhelyek web-
akadálymentesítésre vonatkozó 
követelményeknek való folyamatos 
megfelelését ellenőrizni hivatott 
módszertant legkésőbb egy évvel ezen 
irányelv elfogadását követően közzé kell 
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tenni.

Or. en

Módosítás 92
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A harmonizált rendszer keretében 
csökkenhet a webfejlesztői ágazat belső 
piaci működését gátló akadályok száma, 
miközben a web-akadálymentesítéssel 
kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat 
beszerző kormányok és más szereplők 
költségei mérséklődhetnek.

(25) A harmonizált rendszer keretében 
csökkenhet a webfejlesztői ágazat belső 
piaci működését gátló akadályok száma, 
miközben a web-akadálymentesítéssel 
kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat 
beszerző kormányok és más szereplők 
költségei mérséklődhetnek, hozzájárulva a 
gazdasági növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz.

Or. en

Módosítás 93
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Annak biztosítása érdekében, hogy 
ezen irányelv vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtása egységes feltételek között 
történjen, a Bizottságra végrehajtási 
hatáskört kell ruházni. A vizsgálóbizottsági 
eljárást indokolt alkalmazni annak a 
módszertannak a meghatározására, 
amelynek használatával a tagállamoknak 

(27) Annak biztosítása érdekében, hogy 
ezen irányelv vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtása egységes feltételek között 
történjen, a Bizottságra végrehajtási 
hatáskört kell ruházni. A vizsgálóbizottsági 
eljárást indokolt alkalmazni annak a 
módszertannak a meghatározására, 
amelynek használatával a tagállamoknak 
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nyomon kell követniük az érintett 
webhelyek e követelményeknek való 
megfelelését. A tanácsadó bizottsági 
eljárással kell meghatározni, hogy a 
nyomon követés eredményéről a 
tagállamok milyen módon tegyenek 
jelentést a Bizottságnak. E hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

nyomon kell követniük az érintett 
webhelyek e követelményeknek való 
megfelelését. A tanácsadó bizottsági 
eljárással kell meghatározni, hogy a 
nyomon követés eredményéről a 
tagállamok milyen módon tegyenek 
jelentést a Bizottságnak. E hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni. A fogyatékkal 
élő személyek részvételére tekintettel 
külön figyelmet kell szentelni az ebben az 
irányelvben említett bizottság 
összetételének.

Or. en

Módosítás 94
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Mivel a tagállamok ezen irányelv 
célkitűzését – azaz a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek 
akadálymentesítésére szolgáló harmonizált 
piac létrehozását – önállóan nem tudják 
kielégítő mértékben megvalósítani, mert 
ehhez az egyes tagállamok jogrendszerein 
belül meglévő különféle szabályok 
összehangolására van szükség, és ezért e 
célkitűzés uniós szinten jobban 
megvalósítható, az Unió intézkedéseket 
fogadhat el az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében megállapított 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben megállapított arányosság 
elvével összhangban ez az irányelv nem 
lép túl az említett célkitűzés 

(28) Mivel a tagállamok ezen irányelv 
célkitűzését – azaz a közszektorbeli 
szervezetek és bizonyos általános érdekű 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók 
webhelyeinek akadálymentesítésére 
szolgáló harmonizált piac létrehozását –
önállóan nem tudják kielégítő mértékben 
megvalósítani, mert ehhez az egyes 
tagállamok jogrendszerein belül meglévő 
különféle szabályok összehangolására van 
szükség, és ezért e célkitűzés uniós szinten 
jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket fogadhat el az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
megállapított szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben 
megállapított arányosság elvével 
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megvalósításához szükséges mértéken, összhangban ez az irányelv nem lép túl az 
említett célkitűzés megvalósításához 
szükséges mértéken,

Or. fr

Módosítás 95
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Mivel a tagállamok ezen irányelv 
célkitűzését – azaz a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek 
akadálymentesítésére szolgáló harmonizált 
piac létrehozását – önállóan nem tudják 
kielégítő mértékben megvalósítani, mert 
ehhez az egyes tagállamok jogrendszerein 
belül meglévő különféle szabályok 
összehangolására van szükség, és ezért e 
célkitűzés uniós szinten jobban 
megvalósítható, az Unió intézkedéseket 
fogadhat el az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében megállapított 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben megállapított arányosság 
elvével összhangban ez az irányelv nem 
lép túl az említett célkitűzés 
megvalósításához szükséges mértéken,

(28) Mivel a tagállamok ezen irányelv 
célkitűzését – azaz a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek 
akadálymentesítésére szolgáló harmonizált 
piac létrehozását – önállóan nem tudják 
kielégítő mértékben megvalósítani, mert 
ehhez az egyes tagállamok jogrendszerein 
belül meglévő különféle szabályok 
összehangolására van szükség, és ezért e 
célkitűzés uniós szinten jobban 
megvalósítható, az Unió intézkedéseket 
fogadhat el az Európai Unióról szóló
szerződés 5. cikkében megállapított 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben megállapított arányosság 
elvével összhangban ez az irányelv nem 
lép túl az említett célkitűzés 
megvalósításához szükséges mértéken, A 
web-akadálymentesítéssel kapcsolatos, 
uniós szinten összehangolt megközelítés 
végső soron csökkentené a webfejlesztő 
vállalatok, és ennek következtében a 
szolgáltatásaikat igénybe vevő 
közszektorbeli szervezetek költségeit. A 
webhelyek segítségével nyújtott 
információk és szolgáltatások elérése a 
jövőben fontos lesz a polgárok alapvető 
jogainak érvényesítéséhez, ideértve a 
munkaerőpiachoz való hozzáférést is.

Or. es



AM\941519HU.doc 29/102 PE514.740v01-00

HU

Módosítás 96
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv célja a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek tartalmához 
való, mindenki számára – különösen a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára – elérhető akadálymentes 
hozzáféréssel kapcsolatos tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítése.

(1) Ezen irányelv célja a közszektorbeli 
szervezetek és bizonyos általános érdekű 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók 
webhelyeinek tartalmához való, mindenki 
számára – különösen a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára – elérhető akadálymentes 
hozzáféréssel kapcsolatos tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítése.

Or. fr

Módosítás 97
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv célja a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek tartalmához 
való, mindenki számára – különösen a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára – elérhető akadálymentes 
hozzáféréssel kapcsolatos tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítése.

(1) Ezen irányelv célja a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek tartalmához, 
köztük az audiovizuális tartalomhoz való, 
mindenki számára – többek között a 
fogyatékossággal élő személyek és az 
idősek számára – elérhető akadálymentes 
hozzáféréssel kapcsolatos tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítése.

Or. en
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Módosítás 98
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Meghatározza azokat a szabályokat, 
amelyek értelmében a tagállamoknak 
akadálymentesíteniük kell a közszektorbeli 
szervezetekhez tartozó, a mellékletben 
meghatározott típusú webhelyek tartalmát.

(2) Meghatározza azokat a szabályokat, 
amelyek értelmében a tagállamoknak 
akadálymentesíteniük kell a közszektorbeli 
szervezetekhez tartozó, a mellékletben 
meghatározott típusú webhelyek tartalmát. 
A listát ugyanakkor a technológiai 
fejlődés és az uniós közszektor digitális 
átállása függvényében folyamatosan 
tovább kell frissíteni.

Or. es

Módosítás 99
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Meghatározza azokat a szabályokat, 
amelyek értelmében a tagállamoknak 
akadálymentesíteniük kell a közszektorbeli 
szervezetekhez tartozó, a mellékletben 
meghatározott típusú webhelyek tartalmát.

(2) Meghatározza azokat a szabályokat, 
amelyek értelmében a tagállamoknak 
akadálymentesíteniük kell a közszektorbeli 
szervezetekhez tartozó, a mellékletben
meghatározott webhelyek tartalmát.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szöveg tekintetében nem egyértelmű, hogy csak meghatározott webhelyek vagy 
meghatározott típusú webhelyek tartalmára vonatkozik-e.

Módosítás 100
Claude Moraes
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Meghatározza azokat a szabályokat, 
amelyek értelmében a tagállamoknak 
akadálymentesíteniük kell a közszektorbeli 
szervezetekhez tartozó, a mellékletben 
meghatározott típusú webhelyek tartalmát.

(2) Meghatározza azokat a szabályokat, 
amelyek értelmében a tagállamoknak 
akadálymentesíteniük kell a közszektorbeli 
szervezetekhez tartozó, a mellékletben 
meghatározott típusú webhelyek funkcióit 
és tartalmát, ideértve a letölthető 
tartalmakat.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell a szöveget annak biztosítása érdekében, hogy egy adott webhely valamennyi 
eleme hozzáférhető legyen, ideértve a letölthető elemeket. Ez a jelentés a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeivel foglalkozik, amelyek fontos hozzáférési pontként szolgálnak a 
nyilvánosság számára különböző űrlapok és dokumentumok tekintetében.

Módosítás 101
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Meghatározza azokat a szabályokat, 
amelyek értelmében a tagállamoknak 
akadálymentesíteniük kell a közszektorbeli 
szervezetekhez tartozó, a mellékletben 
meghatározott típusú webhelyek tartalmát.

(2) Meghatározza azokat a szabályokat, 
amelyek értelmében a tagállamoknak 
akadálymentesíteniük kell a közszektorbeli 
szervezetekhez tartozó, a mellékletben 
meghatározott típusú webhelyek és a 
lakosság számára alapszolgáltatásokat 
nyújtó szervek webhelyeinek tartalmát, 
ideértve valamennyi letölthető tartalmat és 
dokumentumot.

Or. de

Módosítás 102
Bernadette Vergnaud
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Meghatározza azokat a szabályokat, 
amelyek értelmében a tagállamoknak 
akadálymentesíteniük kell a közszektorbeli 
szervezetekhez tartozó, a mellékletben 
meghatározott típusú webhelyek tartalmát.

(2) Meghatározza azokat a szabályokat, 
amelyek értelmében a tagállamoknak 
akadálymentesíteniük kell a következők 
funkcióit és tartalmát:

Or. fr

Módosítás 103
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közszektorbeli szervezetek webhelyei és 
webszolgáltatásai (a típusok felsorolását a 
melléklet tartalmazza);

Or. fr

Módosítás 104
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bizonyos általános érdekű 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók 
webhelyei és webszolgáltatásai (a típusok 
felsorolását az Ia. melléklet tartalmazza).

Or. fr
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Módosítás 105
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mindenesetre az irányelv 
előírásainak ki kell terjednie a teljes 
webhelyre, amelyen az érintett 
szolgáltatást nyújtják, és nem 
korlátozódhatnak magára a szolgáltatási 
funkcióra.

Or. es

Módosítás 106
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok kiterjeszthetik ennek az 
irányelvnek az alkalmazását a (2) 
bekezdésben említettektől eltérő típusú 
közszektorbeli webhelyekre is.

(3) A tagállamok kiterjeszthetik ennek az 
irányelvnek az alkalmazását a (2) 
bekezdésben említettektől eltérő típusú 
közszektorbeli (közszektorbeli szervezetek 
és általános érdekű szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók által működtetett) 
webhelyekre is.

Or. fr

Módosítás 107
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok kiterjeszthetik ennek az (3) A tagállamoknak ki terjeszteniük
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irányelvnek az alkalmazását a (2) 
bekezdésben említettektől eltérő típusú 
közszektorbeli webhelyekre is.

ennek az irányelvnek az alkalmazását más
típusú webhelyekre is.

Or. en

Módosítás 108
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezen irányelv alkalmazását 2017. 
december 31-ig valamennyi közszektorbeli 
szervezethez tartozó webhelyen 
fokozatosan kell bevezetni.

Or. es

Módosítás 109
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az irányelv hatálya kifejezetten 
kiterjed a közszektorbeli webhelyeknek 
azokra a verzióira, amelyeket 
mobileszközökkel – okostelefonokkal vagy 
táblagépekkel – való hozzáférésre 
alakítottak ki, illetve a mobilhozzáférést 
általában megkönnyítő funkciókra.

Or. es

Módosítás 110
Claude Moraes
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „érintett webhelyek”: az ezen irányelv 1. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
webhelyek;

1. „érintett webhelyek”: az ezen irányelv 1. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott
egy vagy bármely eszközzel megjelenített
webhelyek valamennyi verziója, ideértve 
azokat a webhelyeket, amelyeket 
mobiltelefonnal vagy táblagéppel vagy 
valamely más eszközzel való hozzáférésre 
terveztek;

Or. en

Módosítás 111
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „webhelyek tartalma”: a felhasználó felé 
közvetítő eszköz, többek között a tartalom 
szerkezetét, megjelenítését és interaktív 
funkcióit meghatározó kód vagy 
jelölőnyelv útján közvetített információ;

2. „webhelyek tartalma”: a felhasználó felé 
közvetítő eszköz, többek között a tartalom 
szerkezetét, megjelenítését és interaktív 
funkcióit meghatározó kód vagy 
jelölőnyelv útján közvetített információ, és 
bármely olyan hardver vagy szoftver 
rendszer, amelyek segítségével a 
felhasználók bejelentkezhetnek a 
webhelyre és kommunikálhatnak azzal.
Magában foglalja a szöveges és nem 
szöveges információkat, valamint a 
felhasználók által letölthető és online vagy 
offline használható dokumentumokat és 
űrlapokat. Tartalmazza ezenkívül a 
digitális űrlapok feldolgozását, illetve a 
hitelesítési, azonosítási és fizetési 
eljárások teljesítését. A webhelyek 
tartalma magában foglalja a webhelyeken 
biztosított, de az érintett webhelyen kívül 
üzemeltetett – például hivatkozásokon 
keresztül elérhető – funkciókat és 
tartalmakat is. A webhelyek tartalma az 
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azokon a webhelyeken beágyazott 
közösségi média tartalmakat is magában 
foglalja. A tartalom a szerzői eszközöket is 
magában foglalja;

Or. en

Módosítás 112
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „webhelyek tartalma”: a felhasználó felé 
közvetítő eszköz, többek között a tartalom 
szerkezetét, megjelenítését és interaktív 
funkcióit meghatározó kód vagy 
jelölőnyelv útján közvetített információ;

2. „webhelyek tartalma”: a felhasználó felé 
közvetítő eszköz, többek között a tartalom 
szerkezetét, megjelenítését, interaktív 
funkcióit meghatározó kód vagy 
jelölőnyelv útján közvetített információ, és 
bármely olyan hardver- vagy 
szoftverrendszer, amelyek segítségével a 
felhasználók bejelentkezhetnek a 
webhelyre és kommunikálhatnak azzal. Ez 
magában foglalja a szöveges és nem 
szöveges információkat, valamint a 
felhasználók által letölthető és online vagy 
offline használható dokumentumokat és 
űrlapokat. Tartalmazza ezenkívül a 
digitális űrlapok feldolgozását, illetve a 
hitelesítési, azonosítási és fizetési 
eljárások teljesítését. A webhelyek 
tartalma magában foglalja a webhelyeken 
biztosított, de az érintett webhelyen kívül 
üzemeltetett – például hivatkozásokon 
keresztül elérhető – funkciókat és 
tartalmakat is. A webhelyek tartalmának 
része az ott beágyazott közösségi média 
tartalom. A tartalomnak részét képezik a 
szerzői eszközök is.

Or. en

Indokolás

Sokszor előfordul, hogy egyéb tekintetében jól megtervezett webhelyek teljesen 
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hozzáférhetetlen letölthető dokumentumokat vagy űrlapokat tartalmaznak. A hatóságok 
feladata annak biztosítása, hogy például a közösségi média mindenki, így a fogyatékkal élők 
számára is elérhető legyen.

Módosítás 113
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „webhelyek tartalma”: a felhasználó felé 
közvetítő eszköz, többek között a tartalom 
szerkezetét, megjelenítését és interaktív 
funkcióit meghatározó kód vagy 
jelölőnyelv útján közvetített információ;

2. „webhelyek tartalma”: a felhasználó felé 
közvetítő eszköz, többek között a tartalom 
szerkezetét, megjelenítését és interaktív 
funkcióit meghatározó kód vagy 
jelölőnyelv útján közvetített információ. A 
webhelyek tartalma magában foglal 
ezenkívül bármely olyan hardver- vagy 
szoftverrendszert, amelyek segítségével a 
felhasználók bejelentkezhetnek a 
webhelyre és kommunikálhatnak azzal;
Ez magában foglalja a szöveges és nem 
szöveges információkat, valamint a 
felhasználók által letölthető és online vagy 
offline egyaránt használható 
dokumentumokat és űrlapokat. 
Tartalmazza ezenkívül a digitális 
űrlapokat, illetve a hitelesítési, azonosítási 
és fizetési eljárások teljesítését. 
Vonatkozik ez továbbá a webhelyeken 
biztosított, de az érintett webhelyen kívül 
üzemeltetett – például hivatkozásokon 
keresztül elérhető – funkciókra és 
tartalmakra is. A webhelyek tartalmának 
része az ott beágyazott közösségi média 
tartalom.

Or. en

Indokolás

Túlságosan gyakran fordul elő, hogy jól megtervezett webhelyek teljesen elérhetetlen 
letölthető dokumentumokat vagy űrlapokat tartalmaznak. Ezért biztosítanunk kell, hogy ezek a 
hivatkozások és dokumentumok egyaránt elérhetőek legyenek.
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Módosítás 114
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „webhelyek tartalma”: a felhasználó felé 
közvetítő eszköz, többek között a tartalom 
szerkezetét, megjelenítését és interaktív 
funkcióit meghatározó kód vagy 
jelölőnyelv útján közvetített információ;

2. „webhelyek tartalma”: a felhasználó felé 
közvetítő eszköz, többek között a tartalom 
szerkezetét, megjelenítését és interaktív 
funkcióit meghatározó kód vagy 
jelölőnyelv útján közvetített információ, és 
bármely olyan hardver- vagy 
szoftverrendszer, amelyek segítségével a 
felhasználók bejelentkezhetnek a 
webhelyre és kommunikálhatnak azzal. Ez 
magában foglalja a szöveges és nem 
szöveges információkat, valamint a 
felhasználók által letölthető és online vagy 
offline használható dokumentumokat és 
űrlapokat. Tartalmazza ezenkívül a 
digitális űrlapok feldolgozását, illetve a 
hitelesítési, azonosítási és fizetési 
eljárások teljesítését. A webhelyek 
tartalmának részét képezik az ott 
beágyazott közösségi média tartalmak és a 
felhasználói tartalmak létrehozását 
lehetővé tevő szerzői eszközök. 

Or. en

Módosítás 115
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „webhelyek tartalma”: a felhasználó felé 
közvetítő eszköz, többek között a tartalom 
szerkezetét, megjelenítését és interaktív 
funkcióit meghatározó kód vagy 

2. „webhelyek tartalma”: a felhasználó felé 
közvetítő eszköz, többek között a tartalom
szerkezetét, megjelenítését és interaktív 
funkcióit meghatározó kód vagy 
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jelölőnyelv útján közvetített információ; jelölőnyelv útján közvetített információ és 
felhasználói felületek. a webhelyek 
tartalma magában foglalja a szöveges és 
nem szöveges információkat, 
dokumentumok és űrlapok letöltését, 
valamint olyan kétirányú interakciós 
formákat, amilyen például a digitális 
űrlapok feldolgozása, illetve a hitelesítési, 
azonosítási és fizetési eljárások teljesítése. 
A webhelyek tartalma magában foglalja a 
webhelyeken biztosított, de az érintett 
közszektorbeli szervezet webhelyén kívül 
üzemeltetett – pl. hivatkozásokon keresztül 
elérhető – funkciókat is, azzal a feltétellel, 
hogy kizárólag a külső webhelyen 
keresztül történik az információ és 
szolgáltatás felhasználó számára történő 
biztosítása. A webhelyek tartalmának 
részét képezik az ott beágyazott közösségi 
média tartalmak – ha ez lehetséges – és az 
azokon felhasználói tartalmak 
létrehozását lehetővé tevő szerzői 
eszközök.

Or. en

Módosítás 116
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „szerzői eszközök”: minden olyan 
szoftver, amely felhasználható webes 
tartalom – több között felhasználói 
tartalmak – létrehozására. A szerzői 
eszközök többek között magukban 
foglalják a weboldalkészítő eszközöket, 
forráskód- vagy jelölőnyelv-szerkesztő 
szoftvereket, weboldalak (például blogok, 
Wiki oldalak, internetes fórumok) egyes 
részeit frissítő szoftvereket stb.;

Or. en
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Módosítás 117
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „szerzői eszközök”: minden olyan 
szoftver, amely felhasználható webes 
tartalom – több között felhasználói 
tartalmak – létrehozására. A szerzői
eszközök többek között magukban 
foglalják a weboldalkészítő eszközöket, 
forráskód- vagy jelölőnyelv-szerkesztő 
szoftvereket, weboldalak (például blogok, 
wiki, internetes fórumok) egyes részeit 
frissítő szoftvereket stb.;

Or. en

Módosítás 118
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „szerzői eszközök”: minden olyan 
szoftver, amely felhasználható webes 
tartalom – több között felhasználói 
tartalmak – létrehozására. A szerzői 
eszközök többek között magukban 
foglalják a weboldalkészítő eszközöket, 
forráskód- vagy jelölőnyelv-szerkesztő 
szoftvereket, weboldalak (például blogok, 
Wiki oldalak, internetes fórumok) egyes 
részeit frissítő szoftvereket stb.;

Or. en
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Indokolás

Ha a felhasználói tartalmak létrehozásához használt szerzői eszközök nem hozzáférhetők, a 
webhely vonatkozó interaktív eleme nem lesz elérhető.

Módosítás 119
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „szerzői eszközök”: minden olyan 
szoftver, amely felhasználható webes 
tartalom – több között felhasználói 
tartalmak – létrehozására. A szerzői 
eszközök többek között magukban 
foglalják a weboldalkészítő eszközöket, 
forráskód- vagy jelölőnyelv-szerkesztő 
szoftvereket, weboldalak (például blogok, 
Wiki oldalak, internetes fórumok) egyes 
részeit frissítő szoftvereket;

Or. en

Módosítás 120
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „közvetítő eszköz”: olyan szoftver, 
amely lehívja és megjeleníti az internetes 
tartalmakat a felhasználó számára, 
beleértve az internetböngészőket, a 
médialejátszókat, a beépülő modulokat 
(plug-in) és más programokat, amelyek 
elősegítik az internetes tartalmak lehívását, 
megjelenítését és az azokkal történő 
interakciót;

3. „közvetítő eszköz”: olyan szoftver, 
amely lehívja és megjeleníti az internetes 
tartalmakat a felhasználó számára, 
beleértve az internetböngészőket, a 
médialejátszókat, a beépülő modulokat 
(plug-in) és más programokat, amelyek 
elősegítik az internetes tartalmak lehívását, 
megjelenítését és az azokkal történő 
interakciót, a tartalommal történő 
interakcióhoz használt eszköztől 
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függetlenül. Amennyiben a webhely 
tulajdonosai által tervezett 
mobilalkalmazás ugyanolyan vagy jobb 
szolgáltatásokat nyújt, mint az érintett 
webhely, akkor ez a meghatározás az ilyen 
mobilalkalmazás felhasználói felületére és 
üzemeltetésére is kiterjed;

Or. en

Módosítás 121
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „közvetítő eszköz”: olyan szoftver, 
amely lehívja és megjeleníti az internetes 
tartalmakat a felhasználó számára, 
beleértve az internetböngészőket, a 
médialejátszókat, a beépülő modulokat 
(plug-in) és más programokat, amelyek 
elősegítik az internetes tartalmak lehívását, 
megjelenítését és az azokkal történő 
interakciót;

3. „közvetítő eszköz”: olyan szoftver, 
amely lehívja és megjeleníti az internetes 
tartalmakat a felhasználó számára, 
beleértve az internetböngészőket, a 
médialejátszókat, a beépülő modulokat
(plug-in) és más programokat, amelyek 
elősegítik az internetes tartalmak lehívását, 
megjelenítését és az azokkal történő 
interakciót, a tartalommal történő 
interakcióhoz használt eszköztől 
függetlenül. Amennyiben a webhely 
tulajdonosai által tervezett 
mobilalkalmazás ugyanolyan vagy jobb 
szolgáltatásokat nyújt, mint az érintett 
webhely, akkor ez a meghatározás az ilyen 
mobilalkalmazás felhasználói felületére és 
üzemeltetésére is kiterjed;

Or. en

Indokolás

A szolgáltatók gyakran hoznak létre mobilalkalmazásokat, hogy ezáltal megkönnyítsék a 
felhasználók dolgát, és néhány esetben több szolgáltatást vagy funkciót kínálnak annál, mint 
amit a webhely nyújt. A fogyatékkal élő felhasználók nem hagyhatók ki a kialakulóban lévő 
mobilalkalmazás-ágazatból, amely szolgáltatásokhoz való hozzáférést tesz lehetővé.
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Módosítás 122
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „közvetítő eszköz”: olyan szoftver, 
amely lehívja és megjeleníti az internetes
tartalmakat a felhasználó számára, 
beleértve az internetböngészőket, a 
médialejátszókat, a beépülő modulokat 
(plug-in) és más programokat, amelyek 
elősegítik az internetes tartalmak lehívását, 
megjelenítését és az azokkal történő 
interakciót;

3. „közvetítő eszköz”: olyan szoftver, 
amely lehívja és megjeleníti a webhelyek
tartalmát a felhasználó számára, beleértve 
az internetböngészőket, a médialejátszókat, 
a beépülő modulokat (plug-in) és más 
programokat, amelyek elősegítik a 
webhelyes tartalmak lehívását, 
megjelenítését és az azokkal történő 
interakciót, a tartalommal történő 
interakcióhoz használt eszköztől 
függetlenül. Amennyiben egy mobileszköz 
ugyanolyan vagy jobb szolgáltatásokat 
nyújt, mint az érintett webhely, akkor e 
meghatározás az ilyen mobilalkalmazás 
felhasználói felületére és üzemeltetésére is 
kiterjed;

Or. en

Módosítás 123
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „közvetítő eszköz”: olyan szoftver, 
amely lehívja és megjeleníti az internetes 
tartalmakat a felhasználó számára, 
beleértve az internetböngészőket, a 
médialejátszókat, a beépülő modulokat 
(plug-in) és más programokat, amelyek 
elősegítik az internetes tartalmak lehívását, 
megjelenítését és az azokkal történő 
interakciót;

3. „közvetítő eszköz”: olyan szoftver, 
amely lehívja és megjeleníti az internetes 
tartalmakat a felhasználó számára, 
beleértve az internetböngészőket, a 
médialejátszókat, a beépülő modulokat
(plug-in) és más programokat, amelyek 
elősegítik az internetes tartalmak lehívását, 
megjelenítését és az azokkal történő 
interakciót. Ennek az eszköznek a 
tartalommal történő interakcióhoz 
használt eszköztől függetlenül 
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alkalmazhatónak kell lennie. Amennyiben 
a webhely tulajdonosai által tervezett 
mobilalkalmazás ugyanolyan vagy jobb 
szolgáltatásokat nyújt, mint az érintett 
webhely, akkor ez a meghatározás az ilyen 
mobilalkalmazás felhasználói felületére és 
üzemeltetésére is kiterjed;

Or. en

Indokolás

A szolgáltatók gyakran hoznak létre mobilalkalmazásokat, hogy ezáltal megkönnyítsék a 
felhasználók dolgát, és a fogyatékkal élő felhasználók nem hagyhatók ki abból a kialakulóban 
lévő ágazatból, amely szolgáltatásokhoz nyújt hozzáférést.

Módosítás 124
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „közszektorbeli szervezet”: az állam, a 
területi vagy a települési önkormányzat, a 
2004/18/EK irányelv 1. cikkének (9) 
bekezdése értelmében vett közjogi 
intézmény, továbbá az egy vagy több ilyen 
szerv, illetve közjogi intézmény által 
létrehozott társulás.

8. „közszektorbeli szervezet”: 
közfeladatokat ellátó szervezet. Ilyen 
például a 2004/18/EK irányelv 1. cikkének 
(9) bekezdése értelmében vett közjogi 
intézmény és minden olyan szervezet, 
amelyeket a fenti szervezetek közfeladatok 
ellátásával bíztak meg vagy ilyen 
feladatok elvégzésére kijelöltek.

Or. en

Módosítás 125
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „közszektorbeli szervek webhelyei”: 
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közszektorbeli szervek által létrehozott, 
közbeszerzéssel megrendelt, fenntartott 
vagy társfinanszírozott, vagy uniós 
alapokból társfinanszírozott webhelyek;

Or. en

Módosítás 126
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „általános érdekű szolgáltatás”: olyan 
szolgáltatás, amelyet a tagállamok 
nemzeti, regionális vagy helyi szintű 
hatóságai általános érdekűnek és 
következésképpen meghatározott 
közszolgálati kötelezettség hatálya alá 
tartozónak minősítenek.

Or. fr

Módosítás 127
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „web-akadálymentesítés”: az érintett 
webhelyek készítése közben betartandó 
olyan elvek és módszerek, amelyek célja, 
hogy az ilyen webhelyek tartalmát és 
funkcióit valamennyi felhasználó, köztük 
a fogyatékkal élő személyek számára 
hozzáférhetővé tegyék. A web-
akadálymentesítés különösen a 
felhasználói érzékelést, navigációt, 
kezelést, interakciót és megértést fokozó 
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elvekre és technikákra vonatkozik, és 
lehetővé teszi a támogató technológiák 
vagy az augmentatív és alternatív 
kommunikációs eszközök használatát; 

Or. en

Indokolás

Holisztikus megközelítésre van szükség a webhelyek akadálymentesítése és általában véve az 
akadálymentesítés fogalma tekintetében. Ezért a webhelyek tartalma mellett a funkcióit is 
mindenképpen meg kell említeni a szövegben, szükség esetén lehető téve támogató 
technológiák alkalmazását.

Módosítás 128
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „web-akadálymentesítés”: az érintett 
webhelyek készítése közben betartandó 
olyan elvek és módszerek, amelyek célja, 
hogy az ilyen webhelyek tartalmát 
valamennyi felhasználó, köztük a 
fogyatékkal élő személyek és az idősek 
számára hozzáférhetővé tegyék. A web-
akadálymentesítés különösen a 
felhasználói érzékelést, navigációt, 
kezelést, interakciót és megértést fokozó 
elvekre és technikákra vonatkozik, és 
magában foglalja a támogató 
technológiák, jelnyelv vagy az 
augmentatív és alternatív kommunikációs 
eszközök használatát. A webhelyek 
tartalma magában foglalja a szöveges és 
nem szöveges információkat, valamint az 
űrlapok letöltését és a kétirányú 
interakciót, például a digitális űrlapok 
feldolgozását, a hitelesítést és az olyan 
tranzakciókat, mint az ügykezelés és a 
fizetések.
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Or. en

Módosítás 129
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „támogató technológia”: bármely 
kereskedelmi úton beszerzett vagy az 
uniós költségvetésből vagy alapokból 
kísérleti projektként finanszírozott vagy a 
kormány által terjesztett árucikk, 
berendezési tárgy vagy termékrendszer, 
vagy ezek módosított vagy igényre szabott 
változata, amelyet a fogyatékkal élő 
személyek funkcionális képességeinek 
fokozására, fenntartására vagy javítására 
használnak;

Or. en

Módosítás 130
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „támogató technológia”: bármely 
olyan beszerzett árucikk, berendezési 
tárgy vagy termékrendszer, vagy ezek 
módosított vagy igényre szabott változata, 
amelyet a fogyatékkal élő személyek 
funkcionális képességeinek fokozására, 
fenntartására vagy javítására használnak;

Or. en
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Indokolás

A támogató technológiákat a fogyatékkal élők használják olyan feladatok végrehajtása 
érdekében, amelyeket egyébként csak nehezen vagy egyáltalán nem tudnának elvégezni. A 
támogató technológiák körébe tartoznak például a mobilitást segítő eszközök (járókeretek, 
kerekes székek stb.), vagy olyan hardverek és szoftverek, mint például a speciális 
billentyűzetek vagy a képernyőolvasó programok.

Módosítás 131
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „egyetemes tervezés”: a termékek, a 
környezet, a programok és szolgáltatások 
oly módon történő tervezése, hogy azok 
minden ember számára a lehető 
legnagyobb mértékben hozzáférhetőek 
legyenek: adaptálás, vagy speciális 
tervezés szükségessége nélkül. Az 
egyetemes tervezés nem zárhatja ki a 
fogyatékkal élő személyek csoportjai 
számára szükséges támogató-segítő 
eszközök és technológiák indokolt esetben 
történő használatát.

Or. en

Indokolás

Ez az „egyetemes tervezés”-nek a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményben foglalt meghatározása.

Módosítás 132
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges (1) A tagállamok megteszik a szükséges 
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intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az érintett webhelyeket a 
következőképpen akadálymentesítsék:

intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az érintett webhelyeket –
semleges technológiával és ingyenesen – a 
következőképpen akadálymentesítsék:

Or. es

Módosítás 133
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) következetes és a felhasználói érzékelés, 
kezelés és megértés szempontjából 
megfelelő módon, a különböző igényekhez 
alkalmazkodó tartalommegjelenítéssel és 
interaktív funkciókkal, szükség esetén 
akadálymentes elektronikus alternatívát 
biztosítva;

a) következetes és a felhasználói 
navigáció, érzékelés, kezelés, megértés, 
interakció és használat szempontjából 
megfelelő módon, a különböző igényekhez 
alkalmazkodó tartalommegjelenítéssel és 
interaktív funkciókkal, szükség esetén 
akadálymentes elektronikus alternatívát 
biztosítva;

Or. fr

Indokolás

A webhelyek akadálymentesítését, és általánosságban az akadálymentesítés fogalmát illetően 
átfogó és pontos megközelítésére van szükség. Az akadálymentesítéssel kapcsolatos 
követelményeket pontosan és a fogyatékossággal élő személyek tényleges szükségleteinek 
figyelembevételével kell meghatározni.

Módosítás 134
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) következetes és a felhasználói érzékelés, 
kezelés és megértés szempontjából 

a) következetes és a felhasználói érzékelés, 
kezelés és megértés szempontjából 
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megfelelő módon, a különböző igényekhez 
alkalmazkodó tartalommegjelenítéssel és 
interaktív funkciókkal, szükség esetén 
akadálymentes elektronikus alternatívát 
biztosítva;

megfelelő módon, a különböző igényekhez 
– többek között a fogyatékkal élő 
személyek és az időskorúak igényeihez –
alkalmazkodó tartalommegjelenítéssel és 
interaktív funkciókkal, szükség esetén 
akadálymentes elektronikus alternatívát 
biztosítva;

Or. en

Módosítás 135
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) következetes és a felhasználói érzékelés, 
kezelés és megértés szempontjából 
megfelelő módon, a különböző igényekhez 
alkalmazkodó tartalommegjelenítéssel és 
interaktív funkciókkal, szükség esetén 
akadálymentes elektronikus alternatívát 
biztosítva;

a) következetes és az önálló felhasználói 
érzékelés, kezelés és megértés, valamint a 
tartalmakkal való interakció
szempontjából minden esetben megfelelő 
módon, a különböző igényekhez 
alkalmazkodó tartalommegjelenítéssel és 
interaktív funkciókkal, szükség esetén 
akadálymentes elektronikus alternatívát 
biztosítva;

Or. de

Módosítás 136
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan módon, hogy az uniós és 
nemzetközi szinten egyaránt előmozdítsa a 
különböző közvetítő eszközökkel és 
támogató technológiákkal megvalósuló 
interoperabilitást.

b) olyan módon, hogy az uniós és 
nemzetközi szinten egyaránt biztosítsa a 
különböző közvetítő eszközökkel és 
támogató technológiákkal megvalósuló 
interoperabilitást.
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Or. en

Módosítás 137
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az egyetemes tervezési megközelítés 
alkalmazásával.

Or. en

Módosítás 138
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb 
2015. december 31-ig megkezdik az (1) 
bekezdésben szereplő rendelkezések 
alkalmazását.

(2) A tagállamok legkésőbb 2015. január 
1-jéig megkezdik az (1) bekezdésben 
szereplő rendelkezések alkalmazását az 
érintett webhelyeken található minden új 
tartalom tekintetében, és legkésőbb 2017. 
január 1-jéig minden már meglévő 
(öröklött) tartalom tekintetében.

Or. en

Módosítás 139
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb (2) A tagállamok legkésőbb 2015. január 
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2015. december 31-ig megkezdik az (1) 
bekezdésben szereplő rendelkezések 
alkalmazását.

1-jéig megkezdik az (1) bekezdésben 
szereplő rendelkezések alkalmazását az 
érintett webhelyeken található minden új 
tartalom tekintetében, és legkésőbb 2017. 
január 1-jéig minden már meglévő 
(öröklött) tartalom tekintetében.

Or. en

Módosítás 140
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb 
2015. december 31-ig megkezdik az (1) 
bekezdésben szereplő rendelkezések 
alkalmazását.+

(2) A tagállamok legkésőbb 2015. január 
1-jéig megkezdik az (1) bekezdésben 
szereplő rendelkezések alkalmazását az új 
tartalmat magában foglaló, minden 
érintett webhely tekintetében, és legkésőbb 
2017. január 1-jéig minden már meglévő 
(öröklött) tartalom tekintetében.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a webhelyek új tartalma hozzáférhetőségének megvalósítása, és az Európai 
Bizottság arra irányuló célkitűzésének ismételt kijelentése, hogy a közszektorbeli szervezetek 
webhelyei 2015-ig teljes mértékben akadálymentessé váljanak.

Módosítás 141
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb 
2015. december 31-ig megkezdik az (1) 
bekezdésben szereplő rendelkezések 

(2) A tagállamok – a közszektorbeli 
szervezetek összes webhelyére vonatkozó 
közigazgatási, intézményi és jogszabályi 
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alkalmazását. keretükkel összhangban – legkésőbb 
2015. december 31-ig megkezdik az (1) 
bekezdésben szereplő rendelkezések 
alkalmazását a webhelyeken található 
minden új tartalom tekintetében, és 
legkésőbb 2017. január 1-jéig minden már 
meglévő (öröklött) tartalom tekintetében.

Or. en

Módosítás 142
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Technológiai okokból kétéves 
átmeneti időszakot kell bevezetni az élő 
közvetítésekre vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 143
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezmény 2. 
cikkével összhangban „«egyetemes 
tervezés»-en a termékek, a környezet, a 
programok és szolgáltatások oly módon 
történő tervezését értjük, hogy azok 
minden ember számára a lehető 
legnagyobb mértékben hozzáférhetőek 
legyenek: adaptálás, vagy speciális 
tervezés szükségessége nélkül. Az 
egyetemes tervezés nem zárhatja ki a 
fogyatékossággal élő személyek csoportjai 
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számára szükséges támogató-segítő 
eszközök és technológiák indokolt esetben 
történő használatát.”.

Or. fr

Módosítás 144
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az akadálymentesítéssel kapcsolatos 
tájékoztatást és a fogyasztónak nyújtott 
valamennyi további tájékoztatást 
hozzáférhető formátumban és a fogyasztó 
preferenciáit teljes körűen figyelembe 
véve kell biztosítani.

Or. fr

Módosítás 145
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A webhelyek tulajdonosainak – az 
általuk végzett tevékenységek korlátain 
belül – biztosítaniuk kell a fogyasztók 
számára lényeges tájékoztatást, lehetővé 
téve számukra a webhely 
akadálymentesítési szintjének értékelését.

Or. fr

Módosítás 146
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azokról az érintett webhelyekről, 
amelyek megfelelnek azon harmonizált 
szabványoknak vagy azok részeinek, 
amelyek hivatkozási adatait a Bizottság az 
1025/2012/EU rendeletnek megfelelően 
összeállította és közzétette Az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, 
hogy megfelelnek a 3. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott azon web-
akadálymentesítési követelményeknek, 
amelyekre e szabványok vagy 
szabványrészek vonatkoznak.

(1) Azokról az érintett webhelyekről, 
amelyek megfelelnek azon harmonizált 
szabványoknak vagy azok részeinek, 
amelyek hivatkozási adatait a Bizottság az 
1025/2012/EU rendeletnek megfelelően 
összeállította és közzétette Az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, 
hogy megfelelnek a 3. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott azon web-
akadálymentesítési követelményeknek, 
amelyekre e szabványok vagy 
szabványrészek vonatkoznak.

A szabványok betartatása a Bizottság, 
illetve a tagállamok illetékes hatóságainak 
feladata.

Or. es

Módosítás 147
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett európai 
szabványok meghatározásáig azokról az 
érintett webhelyekről, amelyek teljesítik az 
ISO/IEC 40500:2012 nemzetközi 
szabványnak az AA megfelelőségi 
szinthez tartozó teljesítési feltételekre és 
követelményekre vonatkozó részeit, 
vélelmezni kell, hogy megfelelnek a 3. 
cikkben meghatározott web-
akadálymentesítési követelményeknek.

(3) Az (1) bekezdésben említett európai 
szabványok meghatározásáig azokról az 
érintett webhelyekről, amelyek teljesítik a 
WCAG 2.0 nemzetközi ajánlásoknak az 
AA megfelelőségi szinthez tartozó 
teljesítési feltételekre és követelményekre 
vonatkozó részeit, vélelmezni kell, hogy 
megfelelnek a 3. cikkben meghatározott 
web-akadálymentesítési 
követelményeknek.

Or. en
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Módosítás 148
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok szorgalmazzák, hogy az 
érintett webhelyek nyilatkozatot tegyenek 
közzé akadálymentességükről, különösen 
arról, hogy megfelelnek ennek az 
irányelvnek és az akadálymentességre 
vonatkozó esetleges további, a 
felhasználókat segítő tájékoztatási 
követelményeknek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett webhelyek nyilatkozatot tegyenek 
közzé akadálymentességükről, különösen 
arról, hogy megfelelnek ennek az 
irányelvnek és az akadálymentességre 
vonatkozó esetleges további, a 
felhasználókat segítő tájékoztatási 
követelményeknek. Az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
információk tervezett modelljét az irányelv 
melléklete tartalmazza.

Or. en

Módosítás 149
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok szorgalmazzák, hogy az 
érintett webhelyek nyilatkozatot tegyenek 
közzé akadálymentességükről, különösen 
arról, hogy megfelelnek ennek az 
irányelvnek és az akadálymentességre 
vonatkozó esetleges további, a 
felhasználókat segítő tájékoztatási 
követelményeknek.

(1) A tagállamok ösztönzik, hogy az 
érintett webhelyek egyértelmű és tömör
nyilatkozatot tegyenek közzé 
akadálymentességükről, különösen arról, 
hogy megfelelnek ennek az irányelvnek és 
az akadálymentességre vonatkozó esetleges 
további, a felhasználókat segítő 
tájékoztatási követelményeknek.

Or. en
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Módosítás 150
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak elősegítésére, hogy a 3. cikk szerinti 
web-akadálymentesítési követelmények 
alkalmazása az érintett webhelyeken 
túlmenően minden olyan webhelyre 
kiterjedjen, amelyet közszektorbeli 
szervezetek tartanak fenn, különösképpen 
pedig azokra, amelyek web-
akadálymentesítésére meglévő nemzeti jogi 
rendelkezések vagy intézkedések 
vonatkoznak.

(2) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak elősegítésére, hogy a 3. cikk szerinti 
web-akadálymentesítési követelmények 
alkalmazása az érintett webhelyeken 
túlmenően minden olyan webhelyre 
kiterjedjen, amelyet közszektorbeli 
szervezetek tartanak fenn, különösképpen 
pedig azokra, amelyek web-
akadálymentesítésére meglévő nemzeti jogi 
rendelkezések vagy intézkedések 
vonatkoznak. A tagállamok jogilag 
kötelezővé teszik a web-
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
tudatosság növelését a közszektorbeli 
szervezetek, a webfejlesztők és más 
érdekcsoportok körében. Ezen kívül a 
tagállamok a szociális partnerekkel 
folytatandó konzultációt követően 
kötelezően létrehoznak képzési 
programokat a közszektorbeli szervezetek 
érintett személyzete számára, hogy még 
jobban megkönnyítsék a web-
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
követelmények konkrét végrehajtását.

Or. es

Módosítás 151
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Egy olyan illetékes közhatóság 
létrehozásának támogatása vagy már 
meglévő illetékes közhatóság kijelölése 
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révén, amely biztosítja a webhelyek 3. 
cikkben meghatározott általános 
akadálymentesítési követelményeknek 
való megfelelésének a nyomon követését;

Or. fr

Indokolás

A törvény végrehajtására vonatkozó kötelező eljárás hiányában félő, hogy a webhelyek 
tulajdonosai nem fordítanak megfelelő figyelmet az akadálymentesítés kérdésére.

Módosítás 152
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Másfelől valamennyi tagállamnak meg 
kell határoznia ezen illetékes hatóság 
feladatait és hatáskörét, valamint a 
fogyatékkal élő személyeket képviselő 
egyesületek és nem kormányzati 
szervezetek arra vonatkozó lehetőségét, 
hogy panaszt nyújtsanak be ez utóbbihoz 
a jogszabályok megsértésének 
kifogásolására.

Or. fr

Indokolás

A törvény végrehajtására vonatkozó kötelező eljárás hiányában félő, hogy a webhelyek 
tulajdonosai nem fordítanak megfelelő figyelmet az akadálymentesítés kérdésére.

Módosítás 153
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok ösztönzik a fogyatékkal 
élőknek és időskorúaknak szánt új, 
felhasználóbarát IKT-megoldások 
kidolgozását, és előmozdítják az e 
személyek digitális tudását elmélyítő 
képzést és oktatást.

Or. en

Módosítás 154
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok előmozdítják és 
támogatják a fontos érdekelt felek –
például köztisztviselők, vagy 
közszektorbeli szervezetek és hatóságok, 
valamint a lakosság számára alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
személyzete – számára nyújtott, a 
weboldalak és webes tartalmak 
létrehozását, kezelését és frissítését segítő,
web-akadálymentesítési képzési 
programokat.

Or. en

Módosítás 155
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok tájékoztató 
kampányokat folytatnak, hogy felhívják a 
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figyelmet a web-akadálymentesítés 
követelményeire, illetve a web-
akadálymentesítés felhasználói előnyeire, 
ezzel ösztönözve a webhelyek 
akadálymentes kialakítását a 
magánszférában és a nem kormányzati 
szervezetek körében.

Or. en

Módosítás 156
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok előmozdítják és 
támogatják a fontos érdekelt felek –
például köztisztviselők, vagy 
közszektorbeli szervezetek és a lakosság 
számára alapvető szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetek személyzete – számára 
nyújtott, a weboldalak és webes tartalmak 
létrehozását, kezelését és frissítését segítő 
web-akadálymentesítési képzési 
programokat. 

Or. en

Módosítás 157
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok előmozdítják és 
támogatják a vonatkozó és megfelelő 
érdekelt felek – például köztisztviselők, 
vagy közszektorbeli szervezetek, 
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hatóságok, valamint a lakosság számára 
alapvető szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetek alkalmazottai – számára 
nyújtott, a weboldalak és webes tartalmak 
létrehozását, kezelését és frissítését segítő 
web-akadálymentesítési képzést.

Or. en

Módosítás 158
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok támogatják a web-
akadálymentesítés tárgyában az 
érdekeltekkel folytatott konzultációt 
megalapozó megfelelő mechanizmusokat, 
és a nyilvánosság elé tárják a web-
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
politikájuk fejleményeit, valamint a web-
akadálymentesítési követelményeknek való 
megfeleléssel összefüggő tapasztalatokat és 
megállapításokat.

(3) A tagállamok támogatják a web-
akadálymentesítés tárgyában az 
érdekeltekkel – például 
végfelhasználókkal és érdekképviseleti 
szervezeteikkel – folytatott konzultációt 
megalapozó kötelező mechanizmusok 
létrehozását, és a nyilvánosság elé tárják a 
web-akadálymentesítéssel kapcsolatos 
politikájuk fejleményeit, valamint a web-
akadálymentesítési követelményeknek való 
megfeleléssel összefüggő tapasztalatokat és 
megállapításokat.

Or. en

Módosítás 159
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság támogatásával a 
tagállamok uniós szinten együttműködnek 
az iparág és a civil társadalom 
érdekeltjeivel annak érdekében, hogy a 7. 

(4) A Bizottság támogatásával a 
tagállamok uniós szinten együttműködnek 
az iparág és a civil társadalom érintett 
érdekeltjeivel – többek között különösen a 
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cikk (4) bekezdésében említett éves
jelentéstétel céljából felülvizsgálják a web-
akadálymentesítéssel kapcsolatos piaci és 
technológiai fejlődést, illetve haladást, 
valamint végrehajtsák a bevált gyakorlati 
megoldások cseréjét.

fogyatékkal élők érdekképviseleti 
szervezeteivel – annak érdekében, hogy a 
7a. cikkben említett, kétévente történő
jelentéstétel céljából felülvizsgálják a web-
akadálymentesítéssel kapcsolatos piaci és 
technológiai fejlődést, illetve haladást, 
valamint végrehajtsák a bevált gyakorlati 
megoldások cseréjét.

Or. en

Módosítás 160
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság támogatásával a 
tagállamok uniós szinten együttműködnek 
az iparág és a civil társadalom 
érdekeltjeivel annak érdekében, hogy a 7. 
cikk (4) bekezdésében említett éves 
jelentéstétel céljából felülvizsgálják a web-
akadálymentesítéssel kapcsolatos piaci és 
technológiai fejlődést, illetve haladást, 
valamint végrehajtsák a bevált gyakorlati 
megoldások cseréjét.

(4) A Bizottság támogatásával a 
tagállamok uniós szinten együttműködnek 
az iparág, a szociális partnerek és a civil 
társadalom érdekeltjeivel annak érdekében, 
hogy a 7. cikk (4) bekezdésében említett 
éves jelentéstétel céljából felülvizsgálják a 
web-akadálymentesítéssel kapcsolatos 
piaci és technológiai fejlődést, illetve 
haladást, valamint végrehajtsák a bevált 
gyakorlati megoldások cseréjét. Külön 
figyelmet kell fordítani az ágazat 
vállalatai, különösen a kkv-k 
versenyképességének abból a célból, hogy 
működésükre ne háruljanak semmilyen 
további terhek.

Or. en

Módosítás 161
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság támogatásával a
tagállamok uniós szinten együttműködnek 
az iparág és a civil társadalom 
érdekeltjeivel annak érdekében, hogy a 7. 
cikk (4) bekezdésében említett éves 
jelentéstétel céljából felülvizsgálják a web-
akadálymentesítéssel kapcsolatos piaci és 
technológiai fejlődést, illetve haladást, 
valamint végrehajtsák a bevált gyakorlati 
megoldások cseréjét.

(4) A tagállamok nemzeti szinten, illetve a 
Bizottság támogatásával uniós szinten
együttműködnek az iparág és a civil 
társadalom érdekeltjeivel annak érdekében, 
hogy a 7. cikk (4) bekezdésében említett 
éves jelentéstétel céljából felülvizsgálják a 
web-akadálymentesítéssel kapcsolatos 
piaci és technológiai fejlődést, illetve 
haladást, valamint végrehajtsák a bevált 
gyakorlati megoldások cseréjét.

Or. en

Módosítás 162
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Bizottság javaslatot tesz 
az olyan uniós intézményekre vonatkozó 
szabályozásra, amelyeknek eleget kell 
tenniük az irányelv szerinti 
kötelezettségeknek.

Or. es

Módosítás 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Minden tagállamban létre kell hozni 
a törvény végrehajtásáért felelős 
közigazgatási szervet. E végrehajtási 
szervnek a web-akadálymentesítés 
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forrásközpontjává kell válnia, amely 
lehetővé teszi az állami hatóságok 
számára weboldalaik akadálymentesítését, 
és biztosítják a fogyatékkal élők 
szervezeteinek és legjellemzőbb típusainak 
részvételét.

Or. es

Módosítás 164
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A szociális partnereket teljes 
mértékben be kell vonni az említett 
képzési és a tudatosságnövelő programok 
kidolgozásába és lebonyolításába.

Or. es

Módosítás 165
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A végrehajtó szerv és feladatai

(1) Minden tagállam létrehoz vagy kijelöl 
egy hatóságot, amely felelős ezen irányelv 
végrehajtásáért és hatáskörrel rendelkezik 
annak ellenőrzéséhez, hogy a webhelyek 
megfelelnek-e a 3. cikkben meghatározott, 
web-akadálymentesítésre vonatkozó 
általános követelményeknek, a tagállamok 
ezenkívül biztosítják, hogy ezek a 
hatóságok rendelkezzenek az ahhoz 
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szükséges emberi és pénzügyi 
erőforrásokkal és hatáskörökkel, hogy 
megtegyék az irányelv értelmében rájuk 
háruló megfelelő intézkedéseket, illetve 
alkalmazzák ezeket az erőforrásokat és 
hatásköröket. Ezek az illetékes hatóságok 
munkájukba bevonják a fogyatékkal élők 
érdekképviseleti szervezeteit.
(2) Az egyes tagállamok a 7. cikkel 
összhangban meghatározzák az illetékes 
hatóságok feladatait, hatásköreit, 
szervezetét és együttműködési szabályait, 
ideértve annak a lehetőségét, hogy a 
fogyatékkal élőket képviselő nem 
kormányzati szervezetek és 
fogyasztóvédelmi szövetségek panaszt 
nyújthassanak be e hatóságokhoz az ezen 
irányelv által a tagállamok számára előírt 
kötelezettségek megsértésének 
kifogásolása érdekében.
(3) A tagállamok folyamatosan 
tájékoztatják a Bizottságot a (2) 
bekezdéshez kapcsolódó végrehajtási 
intézkedéseikről, a Bizottság pedig 
továbbítja ezeket az információkat a többi 
tagállamnak.
(4) A végrehajtó szerv jelentést nyújt be a 
nemzeti illetékes hatóságához a 2. cikkhez 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 166
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A végrehajtó szerv és feladatai

(1) Minden tagállam létrehoz vagy kijelöl 
egy hatóságot, amely felelős ezen irányelv 
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végrehajtásáért és hatáskörrel rendelkezik 
annak ellenőrzéséhez, hogy a webhelyek 
megfelelnek-e a 3. cikkben meghatározott, 
web-akadálymentesítésre vonatkozó 
általános követelményeknek, a tagállamok 
ezenkívül biztosítják, hogy ezek a 
hatóságok rendelkezzenek az ahhoz 
szükséges emberi és pénzügyi 
erőforrásokkal és hatáskörökkel, hogy 
megtegyék az irányelv értelmében rájuk 
háruló megfelelő intézkedéseket, illetve 
alkalmazzák ezeket az erőforrásokat és 
hatásköröket. Ezek az illetékes hatóságok 
munkájukba bevonják a fogyatékkal élők 
érdekképviseleti szervezeteit.
(2) Az egyes tagállamok a 7. cikkel 
összhangban meghatározzák az illetékes 
hatóságok feladatait, hatásköreit, 
szervezetét és együttműködési szabályait, 
ideértve annak a lehetőségét, hogy a 
fogyatékkal élőket képviselő nem 
kormányzati szervezetek és 
fogyasztóvédelmi szövetségek panaszt 
nyújthassanak be e hatóságokhoz az ezen 
irányelv által a tagállamok számára előírt 
kötelezettségek megsértésének 
kifogásolása érdekében.
(3) A tagállamok folyamatosan 
tájékoztatják a Bizottságot a (2) 
bekezdéshez kapcsolódó végrehajtási 
intézkedéseikről, a Bizottság pedig 
továbbítja ezeket az információkat a többi 
tagállamnak.
(4) A végrehajtó szerv jelentést nyújt be a 
nemzeti illetékes hatóságához a 2. cikkhez 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
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public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.

Módosítás 167
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A végrehajtó szerv és feladatai

(1) Minden tagállam létrehoz vagy kijelöl 
egy hatóságot, amely felelős ezen irányelv 
végrehajtásáért és hatáskörrel rendelkezik 
annak ellenőrzéséhez, hogy a webhelyek 
megfelelnek-e a 3. cikkben meghatározott, 
web-akadálymentesítésre vonatkozó 
általános követelményeknek. Ezek az 
illetékes hatóságok munkájukba bevonják 
a fogyatékkal élők érdekképviseleti 
szervezeteit.
(2) Az egyes tagállamok a 7. cikkel 
összhangban meghatározzák az illetékes 
hatóságok feladatait, hatásköreit, 
szervezetét és együttműködési szabályait, 
ideértve annak a lehetőségét, bárki 
panaszt nyújthasson be az ezen irányelv 
által a tagállamok számára előírt 
kötelezettségek megsértésének 
kifogásolása érdekében.
(3) A tagállamok folyamatosan 
tájékoztatják a Bizottságot a (2) 
bekezdéshez kapcsolódó végrehajtási 
intézkedéseikről, és biztosítják ezen 
információk nyilvános elérhetőségét.

Or. en
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Módosítás 168
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Panasztételi eljárás

(1) Valamennyi jogalany (természetes 
vagy jogi személy), amely úgy véli, hogy 
ezen irányelvet megsértették, adott esetben 
felhívhatja erre a webhely tulajdonosának 
a figyelmét.
(2) Amennyiben a jogalany nem kap 
megfelelő jogorvoslatot, panaszt nyújthat 
be a 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
megjelölt illetékes hatóságokhoz.

Or. fr

Indokolás

A törvény végrehajtására vonatkozó kötelező eljárás hiányában félő, hogy a webhelyek 
tulajdonosai nem fordítanak megfelelő figyelmet az akadálymentesítés kérdésére.

Módosítás 169
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
6 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. cikk
Végrehajtási és jogalkalmazási 

intézkedések
Ezen irányelv és különösen annak 1. 
cikke (2) bekezdése alkalmazásában –
adott esetben – a tagállamok illetékes 
hatóságai jogosultak meghozni többek 
között az alábbiakban felsorolt 
intézkedéseket:
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a) bármely webhely tekintetében:
i. valamely webhely akadálymentességével 
kapcsolatban benyújtott panasz ésszerű 
időn belül történő kivizsgálása
ii. erőforrásközpontként való működés a 
közszektorbeli szervezetek és hatóságok 
számára
iii. köztisztviselők és közszektorbeli 
szervezetek és hatóságok személyzete 
számára biztosított képzés a webhelyek és 
a webes szolgáltatások 
akadálymentesítéséről
iv. ajánlások megtétele az ezen irányelv 
végrehajtásával kapcsolatban
b) azon webhelyek tekintetében, amelyek 
nem biztosítják a teljes körű 
akadálymentességet:
i. ha a teljes körű akadálymentesség 
biztosításának elmulasztása 
összeegyeztethető ezzel az irányelvvel, 
annak előírása, hogy a célnak megfelelő, 
jól megfogalmazott és könnyen érthető 
figyelmeztetéssel kell felhívni a figyelmet 
a teljes körű akadálymentesítés hiányából 
esetlegesen adódó korlátokra, azon 
tagállamok hivatalos nyelvén, amelyekben 
a webhelyet használják.

Or. en

Módosítás 170
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
6 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. cikk
Végrehajtási és jogalkalmazási 

intézkedések
Ezen irányelv és különösen annak 1. 
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cikke (2) bekezdése alkalmazásában –
adott esetben – a tagállamok illetékes 
hatóságai jogosultak meghozni többek 
között az alábbiakban felsorolt 
intézkedéseket:
a) bármely webhely tekintetében:
i. valamely webhely akadálymentességével 
kapcsolatban benyújtott panasz ésszerű 
időn belül történő kivizsgálása
ii. erőforrásközpontként való működés a 
közszektorbeli szervezetek és hatóságok 
számára
iii. köztisztviselők és közszektorbeli 
szervezetek és hatóságok személyzete 
számára biztosított képzés a webhelyek és 
a webes szolgáltatások 
akadálymentesítéséről
iv. ajánlások megtétele az ezen irányelv 
végrehajtásával kapcsolatban
b) azon webhelyek tekintetében, amelyek 
nem biztosítják a teljes körű 
akadálymentességet:
i. ha a teljes körű akadálymentesség 
biztosításának elmulasztása 
összeegyeztethető ezzel az irányelvvel, 
annak előírása, hogy a célnak megfelelő, 
jól megfogalmazott és könnyen érthető 
figyelmeztetéssel kell felhívni a figyelmet 
a teljes körű akadálymentesítés hiányából 
esetlegesen adódó korlátokra, azon 
tagállamok hivatalos nyelvén, amelyekben 
a webhelyet használják.

Or. en

Indokolás

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.
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Módosítás 171
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
6 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. cikk
Végrehajtási és jogalkalmazási 

intézkedések
Ezen irányelv alkalmazásában – adott 
esetben – a tagállamok illetékes hatóságai 
jogosultak meghozni többek között az 
alábbiakban felsorolt intézkedéseket:
i. valamely webhely akadálymentességével 
kapcsolatban benyújtott panasz ésszerű 
időn belül történő kivizsgálása
ii. erőforrásközpontként való működés a 
közszektorbeli szervezetek és hatóságok 
számára;
iii. köztisztviselők és közszektorbeli 
szervezetek és hatóságok személyzete 
számára biztosított képzés a webhelyek és 
a webes szolgáltatások 
akadálymentesítéséről;
iv. ajánlások megtétele az ezen irányelv 
végrehajtásával kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 172
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a (4) bekezdés alapján 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
folyamatosan ellenőrzik, hogy az érintett 

(1) A tagállamok a (4) bekezdés alapján 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
folyamatosan ellenőrzik, hogy az érintett 
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webhelyek megfelelnek-e a web-
akadálymentesítésre vonatkozó 
követelményeknek.

webhelyek megfelelnek-e a web-
akadálymentesítésre vonatkozó 
követelményeknek.

A tagállamoknak e célból illetékes 
hatóságot kell kijelölniük. Ez az illetékes 
hatóság felelős ezen irányelv 
végrehajtásáért és rendelkeznie kell a 
feladatának ellátásához szükséges 
forrásokkal. Ezek az illetékes hatóságok 
munkájukba bevonják a fogyatékkal élők 
érdekképviseleti szervezeteit. Minden 
egyes tagállam meghatározza az illetékes 
hatóság feladatait, hatáskörét, szervezetét 
és együttműködési rendjét.
A tagállamoknak 2014. június 30-ig kell 
tájékoztatniuk a Bizottságot a kijelölt 
illetékes hatóságokról.
A tagállamok folyamatosan tájékoztatják 
a Bizottságot az érintett webhelyek 
megfeleléséről, és biztosítják ezen 
információk nyilvános elérhetőségét.

Or. en

Módosítás 173
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok megteszik a 
felhasználók, illetve más érdekelt felek 
arra vonatkozó, akadálymentes 
tájékoztatásához szükséges intézkedéseket, 
hogy az első albekezdés szerint panaszt 
nyújthassanak be a kijelölt illetékes 
hatósághoz. Lehetővé kell tenni a 
panaszok akadálymentes benyújtását.

Or. en
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Módosítás 174
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság a Bizottság képviselőiből 
és a tagállamok által kijelölt képviselőkből 
álló, évente ülésező munkacsoportot hoz 
létre annak érdekében, hogy megvitassák 
a nyomon követés eredményeit és 
megosszák egymással az ezen irányelv 
végrehajtásával kapcsolatos bevált 
gyakorlatokat.
Ez a munkacsoport aktívan bevonja 
munkájába a vonatkozó érdekelt feleket, 
ideértve a fogyatékkal élőket és azok 
érdekképviseleti szervezeteit.

Or. en

Módosítás 175
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság a Bizottság képviselőiből 
és a tagállamok által kijelölt képviselőkből 
álló, évente ülésező munkacsoportot hoz 
létre annak érdekében, hogy megvitassák 
a nyomon követés eredményeit és 
megosszák egymással az ezen irányelv 
végrehajtásával kapcsolatos bevált 
gyakorlatokat.
Ez a munkacsoport aktívan bevonja 
munkájába a vonatkozó érdekelt feleket, 
ideértve a fogyatékkal élőket és azok 
érdekképviseleti szervezeteit.
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Or. en

Indokolás

Az európai és nemzeti szintű hatóságoknak egyaránt hasznosítaniuk kell a fogyatékkal élő 
személyek és érdekképviseleti szervezeteik e téren meglévő tapasztalatait azáltal, hogy 
bevonják őket a munkacsoport munkájába az irányelv eredményeinek megvitatása érdekében. 
A fogyatékkal élő személyek és érdekképviseleti szervezeteik bevonása összhangban áll a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 4. cikkének (3) bekezdésével, 
és segíti ezen irányelv végrehajtását, mivel az említett személyek és szervezetek visszajelzést 
adnak arról, hogy a felhasználók szempontjából egy adott webhely akadálymentesnek 
tekinthető-e.

Módosítás 176
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság a Bizottság képviselőiből 
és a tagállamok által kijelölt képviselőkből 
álló, évente ülésező munkacsoportot 
hozhat létre annak érdekében, hogy 
megvitassák a nyomon követés 
eredményeit és megosszák egymással az 
ezen irányelv végrehajtása során bevált 
gyakorlatokat.
Ez a munkacsoport bevonja munkájába a 
vonatkozó érdekelt feleket, ideértve a 
fogyatékkal élőket és/vagy 
érdekképviseleti szervezeteiket.

Or. en

Módosítás 177
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság rendszeresen ülésező 
munkacsoportot hoz létre az irányelv 
végrehajtásának nyomon követése és az 
irányelvvel kapcsolatos bevált gyakorlatok 
megosztása érdekében. A munkacsoport a 
tagállamok által kijelölt képviselőkből, 
valamint a Bizottság és a civil társadalom 
képviselőiből áll.

Or. en

Módosítás 178
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján meghatározza azt a módszertant, 
amelynek segítségével az érintett 
webhelyeknek a 3. cikkben foglalt web-
akadálymentesítési követelményeknek való 
megfelelését nyomon kell követni. Ezeket 
a végrehajtási jogi aktusokat a 9. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni. A módszertant Az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározza azt a módszertant, amelynek 
segítségével az érintett webhelyeknek a 3. 
cikkben foglalt web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését 
nyomon kell követni. E módszertannak 
átláthatónak, átadhatónak, 
összehasonlíthatónak és 
megismételhetőnek kell lennie, és azt a 
megfelelő szakmai és civil társadalmi 
érdekelt felekkel, köztük különösen a 
fogyatékossággal élőket képviselő 
szervezetekkel szorosan együttműködve 
kell kialakítani. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 9. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni. A módszertant 
ezen irányelv elfogadását követően 
legkésőbb egy évvel az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Or. en
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Indokolás

Mivel a webhelyek akadálymentesítésének megvalósítása sürgős feladat, a web-
akadálymentesítésre vonatkozó követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére alkalmazott 
módszertant ezen irányelv elfogadását követően legkésőbb egy évvel közzé kell tenni. 
Ezenkívül az érintett érdekelt felek – többek között a fogyatékkal élők és érdekképviseleti 
szervezeteik – e módszertan kialakításába való bevonása magas szintű bizalmat fog 
biztosítani a későbbi nyomon követési feladatokkal kapcsolatban.

Módosítás 179
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján meghatározza azt a módszertant, 
amelynek segítségével az érintett 
webhelyeknek a 3. cikkben foglalt web-
akadálymentesítési követelményeknek való 
megfelelését nyomon kell követni. Ezeket 
a végrehajtási jogi aktusokat a 9. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni. A módszertant Az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározza azt a módszertant, amelynek 
segítségével az érintett webhelyeknek a 3. 
cikkben foglalt web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését 
nyomon kell követni. E módszertannak 
átláthatónak, átadhatónak, 
összehasonlíthatónak és 
megismételhetőnek kell lennie, és azt a 
megfelelő szakmai és civil társadalmi 
érdekelt felekkel, köztük különösen a 
fogyatékossággal élőket képviselő 
szervezetekkel szorosan együttműködve 
kell kialakítani. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 9. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni. A módszertant 
legkésőbb egy évvel ezen irányelv 
elfogadását követően az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 180
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján meghatározza azt a módszertant, 
amelynek segítségével az érintett 
webhelyeknek a 3. cikkben foglalt web-
akadálymentesítési követelményeknek való 
megfelelését nyomon kell követni. Ezeket 
a végrehajtási jogi aktusokat a 9. cikk 
(3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni. A módszertant Az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján meghatározza azt a módszertant,
amelynek segítségével az érintett 
webhelyeknek a 3. cikkben foglalt web-
akadálymentesítési követelményeknek való 
megfelelését nyomon kell követni. E 
módszertannak átláthatónak, 
átadhatónak, összehasonlíthatónak és 
megismételhetőnek kell lennie, és azt a 
megfelelő szakmai és civil társadalmi 
érdekelt felekkel, köztük különösen a 
fogyatékkal élőket képviselő 
szervezetekkel szorosan együttműködve 
kell kialakítani. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 9. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni. A módszertant 
ezen irányelv elfogadását követően 
legkésőbb egy évvel az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 181
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján meghatározza azt a módszertant, 
amelynek segítségével az érintett 
webhelyeknek a 3. cikkben foglalt web-
akadálymentesítési követelményeknek való 
megfelelését nyomon kell követni. Ezeket 
a végrehajtási jogi aktusokat a 9. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni. A módszertant Az Európai Unió 

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározza azt a módszertant, amelynek 
segítségével az érintett webhelyeknek a 3. 
cikkben foglalt web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését 
nyomon kell követni. E módszertannak 
átláthatónak, átadhatónak és 
összehasonlíthatónak kell lennie, és azt a 
fogyatékkal élőket képviselő 
szervezetekkel szorosan együttműködve 
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Hivatalos Lapjában közzé kell tenni. kell kialakítani. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 9. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni. A módszertant 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé 
kell tenni.

Or. en

Módosítás 182
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján meghatározza azt a módszertant, 
amelynek segítségével az érintett 
webhelyeknek a 3. cikkben foglalt web-
akadálymentesítési követelményeknek való 
megfelelését nyomon kell követni. Ezeket 
a végrehajtási jogi aktusokat a 9. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni. A módszertant Az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározza azt a módszertant, amelynek 
segítségével az érintett webhelyeknek a 3. 
cikkben foglalt web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését 
nyomon kell követni. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 182/2011/EU rendelet 
5. cikkében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni. A módszertant az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 183
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a módszertannak összhangban kell 
lennie a szakértői elemzéseket és a 
felhasználók – többek között a fogyatékkal 
élő felhasználók – tapasztalatait 
összekapcsoló kutatások módszertanával.
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Or. en

Módosítás 184
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján meghatározza a tagállamok által a 
Bizottság felé teljesítendő jelentéstételi 
kötelezettségre vonatkozó szabályokat. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 9. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
tanácsadó bizottsági eljárással összhangban 
fogadja el.

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározza a tagállamok által a 
Bizottság felé teljesítendő jelentéstételi 
kötelezettségre vonatkozó szabályokat. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 
182/2011/EU rendelet 4. cikkében 
meghatározott tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban fogadja el.

Or. en

Módosítás 185
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok kötelesek könnyen 
hozzáférhető formában közzétenni a nem 
akadálymentesített webhelyek listáját.

Or. es

Módosítás 186
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Jelentéstétel

(1) A tagállamok kétévente beszámolnak a 
Bizottságnak a 7. cikk alapján 
végrehajtott nyomon követés 
eredményéről, ideértve a mérési 
adatokkal, és adott esetben az 1. cikk (3) 
bekezdésének hatálya alá tartozó 
webhelyek jegyzékével kapcsolatos 
beszámolást. E jelentést hozzáférhető 
formátumokban nyilvánossá kell tenni.
(2) A jelentésnek tartalmaznia kell a 
6. cikk értelmében végrehajtott 
intézkedéseket is, ideértve a nyomon 
követés alapján az érintett illetékes 
hatóságok által esetlegesen levont 
általános következtetéseket is.
(3) A Bizottság a tagállamok által a 
Bizottság felé teljesítendő jelentéstételi 
kötelezettségre vonatkozó szabályokat 
végrehajtási jogi aktusok útján határozza 
meg. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 9. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 187
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A fogyatékossággal élő személyeket 
és az őket képviselő szervezeteket be kell 
vonni a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
web-akadálymentesítésre vonatkozó 
követelmények valamennyi további 
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pontosításába.

Or. fr

Módosítás 188
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E bekezdésre történő hivatkozás esetén 
a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 
alkalmazni.

törölve

Or. en

Indokolás

A hivatkozás átkerült a 7. cikkbe.

Módosítás 189
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E bekezdésre történő hivatkozáskor a 
182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.

törölve

Or. en

Indokolás

A hivatkozás átkerült a 7. cikkbe.

Módosítás 190
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2014. 
június 30-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára. Amikor a 
tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2015. 
december 31-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára. Amikor a 
tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

Or. es

Módosítás 191
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett intézkedéseket a 
közigazgatási, intézményi és jogi 
keretüknek megfelelően az összes alábbi 
webhelyre vonatkozóan alkalmazzák:
a) a nemzeti szintű közszektorbeli 
szervezetekhez tartozó webhelyekre 2015. 
december 31-ig,
b) a regionális szintű vagy 100 000-nél 
nagyobb lélekszámú településeken lévő 
közszektorbeli szervezetekhez tartozó 
webhelyekre 2016. december 31-ig,
c) a 100 000 alatti lélekszámú 
településeken lévő, helyi szintű 
közszektorbeli szervezetekhez tartozó 
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webhelyekre 2017. december 31-ig,
d) a nyilvánosság számára alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó, a mellékletben 
meghatározott típusú szervezetek által 
működtetett webhelyekre 2017. december 
31-ig.

Or. es

Módosítás 192
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett intézkedéseket 
minden olyan új webhely vagy azon 
webhelyek tekintetében alkalmazzák, 
amelyek az irányelvben meghatározott 
átültetési időszak végétől áttervezésre 
kerülnek.

Or. en

Módosítás 193
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett intézkedéseket 
2016. június 30-ig minden meglévő 
webhely tekintetében alkalmazzák.

Or. en
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Módosítás 194
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3. cikk (3) bekezdésének 
alkalmazása esetén a tagállamok egy 
nyilatkozatot mellékelnek, amelyben 
tájékoztatják a webhely felhasználóit 
arról, hogy a webhely mely részei nem 
akadálymentesek még és miért. A 
tagállamok ezt az információt a 
Bizottsággal is közlik. 

Or. en

Módosítás 195
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az irányelv hatálybalépését követően 
a tagállamok közigazgatási, intézményi és 
jogszabályi keretükkel összhangban 
alkalmazzák a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett intézkedéseket a közszektorbeli 
szervezetek minden új webhelye, illetve 
minden olyan webhely tekintetében, 
amely(et):
a) nemzeti és szövetségi szintű 
közszektorbeli szervezetekhez tartozik, 
2015. december 31-ig,
b) regionális szintű, vagy 100 000 feletti 
lélekszámú városi központok ügyeivel 
foglalkozó közszektorbeli szervezetekhez 
tartozik, 2016. december 31-ig,
c) a helyi szintű közszektorbeli 
szervezetekhez tartozik, 2017. december 
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31-ig,
d) a lakosság számára a mellékletben 
meghatározott típusú általános érdekű 
szolgáltatásokat nyújtó szervezet 
működtet, 2017. december 31-ig.

Or. en

Indokolás

The gradual transposition can be improved by adding a specification concerning new public 
sector bodies’ websites, which must be accessible from the beginning since, in addition, it 
would be more cost efficient and effective than retrofitting to make them accessible.Moreover, 
instead of referring to “local level”, it would be more appropriate to delimit the public sector 
bodies’ websites according to the number of citizens that they target, otherwise the websites 
of cities like Paris or London will not be accessible until 2017.This distinction can be based 
on the study “Cities in Europe. The new OECD-EC definition”, issued by the DG for 
Regional and Urban Policy in 2012 (available at 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf), which 
establishes as small urban centres those between 50.000 and 100.000 citizens. Therefore, 
those with a population over 100.000 should be included in the regional level deadline.

Módosítás 196
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezen irányelv hatálybalépését 
követően három éven belül felülvizsgálja 
ezen irányelv alkalmazását.

A Bizottság ezen irányelv hatálybalépését 
követően két éven belül felülvizsgálja ezen 
irányelv alkalmazását és e felülvizsgálat 
megállapításait nyilvánosságra hozza.

Or. en

Módosítás 197
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 alcím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(Említi az 1. cikk (2) bekezdése) (Említi az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja)

Or. fr

Módosítás 198
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Nemzeti, regionális és közigazgatatási 
szolgálatok: hivatalos tanúsítványok, 
személyi okmányok, rendőrségi bejelentés 
megtétele, jogi segítségnyújtás, 
választások, online vitarendezési 
szolgáltatások.

Or. en

Módosítás 199
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Általános érdekű szociális 
szolgáltatások: társadalombiztosítás, 
foglalkoztatási és képzési szolgálatok, 
szociális lakhatás, gyermekgondozás, 
tartós ápolás, szociális segítő szolgálatok.

Or. en

Módosítás 200
Adam Bielan
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Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Szociális biztonsági ellátások:
munkanélküli-ellátások, gyermek utáni 
támogatások, orvosi költségek 
(visszatérítés vagy harmadik fizető fél), 
tanulmányi ösztöndíjak

3. Szociális biztonsági ellátások, például 
munkanélküli-ellátások, gyermek utáni 
támogatások, orvosi költségek 
(visszatérítés vagy harmadik fizető fél), 
tanulmányi ösztöndíjak

Or. en

Indokolás

A kettőspont használata itt azt jelezheti, hogy a szociális biztonsági ellátások az említett 
példákra korlátozódnak. A „például” szóval viszont azt jelezzük, hogy a felsorolás nem 
tételes.

Módosítás 201
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Hálózati szolgáltatások: gáz-, áram- és 
víz- és postai szolgáltatások, távközlés.

Or. en

Módosítás 202
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Személyes okmányok: útlevél vagy
vezetői engedély

4. Személyi okmányok, például útlevél, 
vezetői engedély
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Or. en

Indokolás

A kettőspont használata itt azt jelezheti, hogy a személyi okmányok az említett példákra 
korlátozódnak. A „például” szóval viszont azt jelezzük, hogy a felsorolás nem tételes.

Módosítás 203
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Közlekedéssel kapcsolatos 
szolgáltatások

Or. en

Módosítás 204
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Alap-, közép- és felsőfokú oktatás és 
az egész életen át tartó tanulás, valamint 
állami intézmények által kínált, 
iskolarendszeren kívüli tanfolyamok vagy 
tevékenységek

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve e jogszabály jelentőségét, az oktatáshoz hasonló általános érdekű 
szolgáltatásokat mindenképpen be kell vonni az irányelv hatálya alá. Ebben az esetben ezen 
alapvető fontosságú szolgáltatás tekintetében holisztikus megközelítést kell alkalmazni.
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Módosítás 205
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Banki és biztosítási szolgáltatások

Or. en

Módosítás 206
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Felsőfokú képzésre vagy egyetemre 
való beiratkozás

10. Alapfokú, középfokú és felsőfokú 
oktatás, továbbá felnőttképzés

Or. es

Módosítás 207
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Felsőfokú képzésre vagy egyetemre 
való beiratkozás

10. Alap-, közép- vagy felsőfokú oktatásra 
vagy egyetemre és egész életen át tartó 
tanulási programokra való beiratkozás

Or. en
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Módosítás 208
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. Közigazgatási versenyvizsgára való 
jelentkezés

Or. fr

Módosítás 209
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 10 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10b. Középiskolai záróvizsgára való 
jelentkezés

Or. fr

Módosítás 210
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Tartózkodási hely megváltozásának 
bejelentése

11. Lakóhely, illetve a lakóhely
megváltozásának bejelentése

Or. en

Módosítás 211
Rosa Estaràs Ferragut
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Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. Idegenforgalmi irodák információs 
szolgálatai

Or. en

Indokolás

Az Európán belüli szabad mozgás elősegítése érdekében fontos, hogy hozzáférést biztosítanak 
az idegenforgalmi irodák által webhelyeiken nyújtott minden információs szolgáltatáshoz.

Módosítás 212
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. Egészségüggyel kapcsolatos 
szolgáltatások: interaktív tanácsadás az 
elérhető szolgáltatásokról, betegeknek 
szánt online szolgáltatások, időpont-
egyeztetés

12. Egészségüggyel kapcsolatos 
szolgáltatások:

Or. es

Módosítás 213
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. Egészségüggyel kapcsolatos 
szolgáltatások: interaktív tanácsadás az 
elérhető szolgáltatásokról, betegeknek 
szánt online szolgáltatások, időpont-
egyeztetés

12. Egészségüggyel kapcsolatos 
szolgáltatások, például az elektronikus 
egészségügyi nyilvántartásokhoz való 
hozzáférés, az elérhető szolgáltatásokkal 
kapcsolatos interaktív tanácsadás, a 



PE514.740v01-00 92/102 AM\941519HU.doc

HU

betegeknek szánt online szolgáltatások, 
időpont-egyeztetés.

Or. en

Módosítás 214
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. Egészségüggyel kapcsolatos 
szolgáltatások: interaktív tanácsadás az 
elérhető szolgáltatásokról, betegeknek 
szánt online szolgáltatások, időpont-
egyeztetés

12. Egészségüggyel kapcsolatos 
szolgáltatások, például interaktív 
tanácsadás az elérhető szolgáltatásokról, 
betegeknek szánt online szolgáltatások, 
időpont-egyeztetés

Or. en

Indokolás

A kettőspont használata itt azt jelezheti, hogy az egészségüggyel kapcsolatos szolgáltatások az 
említett példákra korlátozódnak. A „például” szóval viszont azt jelezzük, hogy a felsorolás 
nem tételes.

Módosítás 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. Gáz-, távhő-, áram- és 
vízszolgáltatások

Or. es

Módosítás 216
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
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Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. Gáz-, távhő-, áram- és 
vízszolgáltatások

Or. en

Módosítás 217
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. Kulturális és tudományos szervezetek 
webhelyei

Or. en

Indokolás

A kultúrát és a tudást is akadálymentesíteni kell. Ezért a könyvtárakhoz, múzeumokhoz, 
színházakhoz stb. hasonló szervezetek által biztosított minden tartalmat és online szolgáltatást 
bele kell foglalni a mellékletbe.

Módosítás 218
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. Alapvető média- és információs 
szolgáltatások (pl. internetes újságok, 
médiatárak stb.)
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Or. de

Módosítás 219
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. Közlekedéssel kapcsolatos 
szolgáltatások

Or. es

Módosítás 220
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. Tömegközlekedéssel kapcsolatos 
szolgáltatások

Or. en

Módosítás 221
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12c. Postai szolgáltatások

Or. es
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Módosítás 222
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12c. Alap-, közép- és felsőfokú oktatás és 
az egész életen át tartó tanulás, valamint 
állami intézmények által kínált, 
iskolarendszeren kívüli tanfolyamok vagy 
tevékenységek

Or. en

Módosítás 223
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12c. Alapvető banki és biztosítási 
szolgáltatások (például alapszintű fizetési 
számla, a lakásban lévő ingóságokra 
kötött biztosítás, lakásbiztosítás, 
életbiztosítás vagy egészségbiztosítás)

Or. en

Módosítás 224
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12d. Elektronikus kommunikációs 
hálózatok és szolgáltatások
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Or. es

Módosítás 225
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12d. Postai szolgáltatások

Or. en

Módosítás 226
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12e. Alap-, közép- és felsőfokú oktatáshoz 
kapcsolódó szolgáltatások.

Or. en

Módosítás 227
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12e. Alapvető banki és biztosítási 
szolgáltatások (például alapszintű fizetési 
számla, a lakásban lévő ingóságokra 
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kötött biztosítás, lakásbiztosítás, 
életbiztosítás vagy egészségbiztosítás)

Or. es

Módosítás 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12f. Különböző szerveződésű 
(kölcsönösségen alapuló vagy szakmai), 
jogzabályban előírt és kiegészítő szociális 
védelmi rendszerek, amelyek az élet 
alapvető – az egészséggel, öregkorral, 
munkahelyi balesetekkel, 
munkanélküliséggel, nyugdíjjal és 
fogyatékossággal kapcsolatos –
kockázatait fedik le.

Or. es

Módosítás 229
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12f. Különböző szerveződésű 
(kölcsönösségen alapuló vagy szakmai), 
törvényileg előírt és kiegészítő szociális 
védelmi rendszerek szolgáltatásai, 
amelyek az élet alapvető – az egészséggel, 
öregkorral, munkahelyi balesetekkel, 
munkanélküliséggel, nyugdíjjal és 
fogyatékossággal kapcsolatos –
kockázatait fedik le. 7. Gyermekgondozási 
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szolgáltatások

Or. en

Módosítás 230
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12g. Gyermekfelügyelettel kapcsolatos 
szolgáltatások

Or. es

Módosítás 231
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12g. A lakosság tájékoztatása

Or. en

Módosítás 232
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12h. A társadalmi integráció 
megkönnyítése és az alapvető jogok 
védelme érdekében közvetlenül a 



AM\941519HU.doc 99/102 PE514.740v01-00

HU

nyilvánosságnak nyújtott egyéb alapvető 
szolgáltatások (például tartozás vagy 
munkanélküliség miatt személyes 
válságban lévő személyeknek nyújtott 
segítségnyújtási szolgáltatások, 
reintegrációs vagy rehabilitációs 
szolgáltatások és szociális lakhatási 
szolgáltatások a hátrányos helyzetű 
polgárok vagy szociálisan hátrányos 
helyzetű csoportok számára).

Or. es

Módosítás 233
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12h. A 112-es segélyhívó számmal 
elérhető sürgősségi szolgáltatások

Or. en

Módosítás 234
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12i. Közoktatás

Or. en
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Módosítás 235
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12i. Helyi, regionális, nemzeti és uniós 
választások

Or. es

Módosítás 236
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12j. Közösségi hálózatok

Or. es

Módosítás 237
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12j. Kulturális tevékenységek

Or. en

Módosítás 238
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 k pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12k. Kulturális tevékenységek és 
központok

Or. es

Módosítás 239
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 l pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12l. Információs és idegenforgalmi 
pontok

Or. es

Módosítás 240
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános érdekű szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók webhelyeinek típusai
(Említi az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontja)
1. Közlekedéssel kapcsolatos 
szolgáltatások
2. Postai szolgáltatások
3. Választási eljárással kapcsolatos 
tájékoztatás
4. Energiaellátás
5. Kommunikációval kapcsolatos 
szolgáltatások
6. Alapvető banki szolgáltatások
7. Egészségügyi szolgáltatások
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Or. fr


